
TOREK, 10. MAJ 2011

PREDSEDSTVO: JERZY BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

(Seja se je začela ob 9.05)

2. Predložitev dokumentov: glej zapisnik

3. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik

4. Razrešnica 2009 (razprava)

Predsednik.    − Naslednja točka je skupna razprava o naslednjih poročilih:

- A7-0134/2011 gospoda Jorga Chatzimarkakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2009, Oddelek III – Komisija in izvajalske agencije (SEC(2010)0963 - C7-0211/2010 -
2010/2142(DEC));

- A7-0135/2011 gospoda Jorga Chatzimarkakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto
2009 (2010/2204(DEC));

- A7-0094/2011 gospoda Ville Itäläe v imenu Odbora za proračunski nadzor o razrešnici
glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek
I – Evropski parlament (SEC(2010)0963 - C7-0212/2010 - 2010/2143(DEC));

- A7-0088/2011 gospoda Crescenzia Rivellinija v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2009, Oddelek II - Svet (SEC(2010)0963 - C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC));

- A7-0137/2011 gospoda Crescenzia Rivellinija v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2009, oddelek IV – Sodišče Evropske unije (SEC(2010)0963 - C7-0214/2010 -
2010/2145(DEC));

- A7-0138/2011 gospoda Crescenzia Rivellinija v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2009, Oddelek V – Računsko sodišče (SEC(2010)0963 - C7-0215/2010 -
2010/2146(DEC));

- A7-0136/2011 gospoda Crescenzia Rivellinija v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2009, Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (SEC(2010)0963-C7-0216/2010
- 2010/2147(DEC));

- A7-0139/2011 gospoda Crescenzia Rivellinija v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2009, oddelek VII – Odbor regij (SEC(2010)0963 - C7-0217/2010 - 2010/2148(DEC));
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- A7-0116/2011 gospoda Crescenzia Rivellinija v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2009, Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (SEC(2010)0963 - C7-0218/2010
- 2010/2149(DEC));

- A7-0117/2011 gospoda Crescenzia Rivellinija v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto
2009, Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (SEC(2010)0963 -
C7-0219/2010 - 2010/2150(DEC));

- A7-0140/2011 gospoda Barta Staesa v imenu Odbora za proračunski nadzor o razrešnici
glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada
za leto 2009 (COM(2010)0402 - C7-0220/2010 - 2010/2151(DEC));

- A7-0149/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici za leto 2009: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
(2010/2271(DEC));

- A7-0150/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko
leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0241/2010 - 2010/2181(DEC));

- A7-0153/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto
2009 (SEC(2010)0963 - C7-0233/2010 - 2010/2173(DEC));

- A7-0119/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za
proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0232/2010 - 2010/2172(DEC));

- A7-0106/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega
usposabljanja za proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0226/2010 -
2010/2166(DEC));

- A7-0118/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za
proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0244/2010 - 2010/2184(DEC));

- A7-0123/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za
proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0237/2010 - 2010/2177(DEC));

- A7-0107/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in
obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0239/2010 -
2010/2179(DEC));

- A7-0127/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko
leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0245/2010 - 2010/2185(DEC));

- A7-0122/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto
2009 (SEC(2010)0963 - C7-0230/2010 - 2010/2170(DEC));
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- A7-0146/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko
leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0238/2010 - 2010/2178(DEC));

- A7-0120/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in
zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0229/2010 -
2010/2169(DEC));

- A7-0123/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za
proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0236/2010 - 2010/2176(DEC));

- A7-0105/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij
za proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0252/2010 - 2010/2192(DEC));

- A7-0125/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za železniški promet za
proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0240/2010 - 2010/2180(DEC));

- A7-0109/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko
leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0235/2010 - 2010/2175(DEC));

- A7-0104/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu
za proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0231/2010 - 2010/2171(DEC));

- A7-0144/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto
2009 (SEC(2010)0963 - C7-0246/2010 - 2010/2186(DEC));

- A7-0108/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in
delovnih razmer za proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0227/2010 -
2010/2167(DEC));

- A7-0133/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2009
(SEC(2010)0963 - C7-0234/2010 - 2010/2174(DEC));

- A7-0130/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za
proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0228/2010 - 2010/2168(DEC));

- A7-0145/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje in operativno
sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) za proračunsko
leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0242/2010 - 2010/2182(DEC));

- A7-0103/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Nadzornega organa za evropski GNSS za
proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0243/2010 - 2010/2183(DEC));
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- A7-0126/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto
2009 (SEC(2010)0963 - C7-0250/2010 - 2010/2190(DEC));

- A7-0128/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
razrešnici glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto
2009 (SEC(2010)0963 - C7-0249/2010 - 2010/2189(DEC));

- A7-0129/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke
pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0251/2010
- 2010/2191(DEC));

- A7-0131/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj
fuzijske energije za proračunsko leto 2009 (SEC(2010)0963 - C7-0247/2010 -
2010/2187(DEC)); in

- A7-0124/2011 gospoda Georgiosa Stavrakakisa v imenu Odbora za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto
2009 (SEC(2010)0963 - C7-0248/2010 - 2010/2188(DEC));

Jorgo Chatzimarkakis,    poročevalec. – (DE) Gospod predsednik, komisar Šemeta, gospe
in gospodje, postopek, s katerim se ukvarjamo danes – to je razrešnica glede odhodkov
Evropske komisije –, je zelo pomemben postopek. V preteklih letih se ga je morda jemalo
bolj zlahka, toda podelitev razrešnice glede vseh odhodkov Evropske komisije za leto 2009
je zelo pomembna naloga Evropskega parlamenta.

Zavedamo se, da je bilo 80 % teh sredstev porabljenih kot skupna odgovornost Komisije
in držav članic. Kljub temu pa splošna pristojnost za ta postopek pripada Komisiji. Zato
bi vas rad nagovoril neposredno, komisar Šemeta. Najprej bi se vam rad zahvalil. Na začetku
bi rad pojasnil tole. Vključiti bi želel svoje kolege poslance, ki so medsebojno dobro
sodelovali in so trdno podprli stališče Parlamenta. Razprave, ki smo jih imeli, so bile zelo
intenzivne, komisar Šemeta. Odgovornost ste delili le za leto 2009, pa vendar ste se v
zadevo poglobili. V nekaterih primerih smo imeli vroče razprave in smo šli v velike
podrobnosti. Rad pa bi poudaril, da ste razrešnico postavili na vrh dnevnega reda na kolegiju
v Komisiji. Predsednik Komisije, gospod Barroso, je za pogajanja z nami o podrobnostih
porabil več kot uro. Sami ste imeli glavno vlogo pri spremembi pristopa Komisije do
razrešnice in pristopa uradnikov Komisije do celotnega postopka. Hvaležen sem vam, da
ste odkrito povedali, da vam bo pritisk, ki ga je Parlament izvajal letos, na koncu pomagal
izboljšati preglednost. Zdaj imate v rokah sredstvo za izvajanje pritiska ne le na države
članice, ampak tudi na vašo lastno administracijo, ki je bila doslej pri reševanju teh zadev
nekoliko površna.

Vendar prav tako menim, da moramo izkoristiti ta zagon, ki smo ga skupaj ustvarili,
komisar Šemeta – in želel bi, da posredujete našo zahvalo predsedniku Barrosu –, in to
dinamičnost za druga poročila o razrešnici. Kajti nekaj nam mora biti jasno, in to je, da
Evropsko računsko sodišče že šestnajstič zapovrstjo ni dalo pozitivnega mnenja. To ni
zanemarljivo, saj pomeni, da dejansko niste dosegli kriterijev šestnajst tekočih let. Kljub
temu smo postavili ključne kriterije, ki bi jih rad na kratko omenil in ki ste jih dosegli.
Veseli me, da imam ob sebi gospoda Fjellnera, prihodnjega poročevalca o razrešnici glede
proračuna. Upam, da bo delo nadaljeval z enakim zagonom.
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Komisija je začela – in to je bistveno, saj nenazadnje govorimo o 80-odstotni skupni
odgovornosti – zelo jasno navajati zmotne odhodke v računovodskih izkazih Evropske
unije za leto 2009. Te točke je odkrito navedla na seznamu. Na podlagi te nove preglednosti
smo postavili pet ključnih zahtev. Prvo je dolgotrajno vprašanje – staro in priljubljeno –,
s katerim se Parlament ukvarja že dolgo časa, in to so izjave o nacionalnem upravljanju.
Kot predstavnik Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo sem tudi
zadovoljen, da lahko izpostavim, da je to zlasti rezultat nizozemskih članov skupine ALDE.
Govorimo o potrditvi s strani finančnih ministrov, da so bila sredstva EU v njihovih matičnih
državah porabljena pravilno.

Teh nacionalnih izjav o upravljanju še nimamo, toda želimo jih dobiti. V zvezi s tem bom
v prihodnosti gradil na svojem sodelovanju z gospodom Fjellnerjem. Gospod komisar,
obljubili ste, da bomo preučili, ali je mogoče uvesti strožje pogoje do naslednje finančne
perspektive leta 2014. Pomembno je, da ste oblikovali smernice – za to smo vam
hvaležni – in pokazali, katere države so dejansko predložile nacionalne izjave o
upravljanju – ni jih bilo tako veliko: v bistvu le Nizozemska izpolnjuje zahteve v celoti –,
in da ste naročili generalnim direktoratom, da prvič v poročilu o dejavnostih za leto 2010
navedejo, katere vsebine bodo predstavljene v prihodnjih nacionalnih izjavah o upravljanju,
tudi če bo to le na delovni ravni.

Druga ključna zahteva je, da morajo komisarji sprejeti večjo odgovornost. Predlagali ste,
da bi bili generalni direktorati obvezani obveščati svoje komisarje o nepravilnostih, in za
to se vam želim zahvaliti.

Tretja in bistvena zahteva je bila, da se instrument prenehanja ali začasne zaustavitve plačil
uporablja v večji meri. Navedli ste jasna merila, kdaj boste to storili. Jasno ste nam pokazali,
kako ste to že storili v zadnjih nekaj letih. Hvala za tako odkritost in preglednost, ki nam
pomagata izvajati pritisk na države članice. Hvala vam tudi za smernice, ki bodo pomagale
državam članicam. Poleg tega ste obljubili, da boste pri ocenjevanju revizij poslovanja
postavili jasne standarde; to je obveznost, ki jo tako ali tako imate v skladu z Lizbonsko
pogodbo. Hvala tudi, ker ste nas v precejšnji meri vključili v revizijo poslovanja. Prav tako
ste obljubili, da boste vpeljali poenostavitve, saj je gradivo prepogosto tako zahtevno, da
se ljudje skrivajo za pravili in si privoščijo zlorabe. Zahvaljujem se tudi, da ste postavili
zelo posebne zahteve za naslednjo finančno perspektivo.

Zagovarjam nadaljevanje po tej poti. Verjamem, da lahko Parlament veliko prispeva k
temu, da Komisija preide na višjo raven. Gospodu Fjellnerju želim vse najboljše in toplo
bi se rad zahvalil svojemu parlamentarnemu osebju, zlasti Bentu Adamsenu in Dominykasu
Mordasu.

Ville Itälä,    poročevalec.  −  (FI) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, najprej
bi se rad zahvalil vsem, s katerimi sem imel zadovoljstvo delati, zlasti poročevalcem v senci,
katerih sodelovanje je bilo odlično. Prav tako bi se rad zahvalil članom Odbora za
proračunski nadzor, saj je bila očitna večina odbora za poročilo in je bilo vzdušje resnično
pozitivno. Zahvaljujem se tudi vsem uradnikom, ki so nam pomagali. Delo je bilo zahtevno,
vzelo je veliko časa in vprašanja so precej občutljiva in nelagodna, toda kljub temu se je
treba z njimi spoprijeti in o njih razpravljati.

Glavna zamisel poročila je ta, da v EU trenutno preživljamo gospodarsko krizo. Države
članice, podjetja in širša javnost morajo neprestano razmišljati, kako lahko prihranijo in
kako bodo preživeli od danes do jutri. Parlament mora narediti enako in Svet je celo
predlagal, da mora Parlament razmisliti o prihrankih v zvezi s tem in da so ti potrebni.
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Seveda je to problematično, saj imamo vsi svoje najljubše projekte in svoje zamisli o tem,
kaj bi Parlament moral delati. Najti področje, kjer bi lahko privarčevali, je seveda v tem
primeru včasih zelo težko.

Mnoge stvari, ki se tukaj predlagajo in se navezujejo na koristi poslancev in na način, na
kateri delujejo, v smislu denarja niso tako pomembne. Gospodarstvo EU se zaradi njih ne
bo izboljšalo ali poslabšalo, toda izguba ugleda, ki bi jo lahko povzročili, če ne bomo
delovali na način, ki je razumen in sprejemljiv v očeh javnosti, je znatna in zato moramo
prav zares pazljivo razmisliti o tem, kaj bomo storili.

Po mojem mnenju bi se morali osredotočiti na bistvene razloge, zakaj smo tukaj. Smo
zakonodajno telo, predlagamo proračun. To je delo, ki ga opravljamo, in za to delo moramo
imeti sredstva. Potrebna je informacijska tehnologija in vse ostalo, toda glede vsega, kar je
več kot to, moramo biti zelo kritični, da zagotovimo, da je dejansko povezano z delom, ki
ga opravljamo tukaj.

Ker imam na voljo le še malo časa, bi rad izpostavil dve pomembni, toda enako težavni
vprašanji v tem poročilu. Prvo je varnost. Gospod predsednik, upam, da bo generalni
sekretar kmalu predložil predlog za izboljšanje varnosti. V enem letu smo imeli tri rope:
v banki, menzi in na pošti. To se res ne sme nadaljevati. Vemo, da obstaja nenehna grožnja
terorizma po vsem svetu. Če je varnost Parlamenta tako šibka, da lahko nekdo kar vstopi
in oropa pošto ali banko in nikogar ne dobijo, potem obstajajo vsi razlogi, da naredimo
izboljšave, in to hitro. V zvezi s tem je veliko podrobnosti in navedene so v tem poročilu.
Služijo naj kot podlaga za bistveno izboljšanje varnosti.

Naslednja pomembna zadeva je ta, da javnosti ne morem upravičiti dejstva, da vsake tri
tedne zamenjamo kraj dela. To povzroča veliko več odhodkov. Tega ni mogoče upravičiti
in iz tega razloga bi morali zbrati pogum, da odkrito razpravljamo o tem, ali je to razumen
način za porabljanje davkoplačevalskega denarja. Vemo, kako težko je to: gre za zgodovino
in zasebne strasti, toda v tej gospodarski krizi je treba govoriti o tem vprašanju. Med nosilci
odločanja in ljudmi ne moremo zgraditi takega zidu ter jih na ta način odtujiti enega od
drugega. Zato moramo izpostaviti to vprašanje in se o njem pogovoriti.

Včeraj sem videl dokument, v katerem je bilo navedeno, da je francoski senat predlagal
Parlamentu, naj se sestaja le na enem kraju, v Strasbourgu. To bi mi ustrezalo, saj je bistveno
vprašanje to, da bi morali imeti le en kraj dela in ne bi porabljali denarja za neprestana
potovanja sem ter tja.

Predsednik.   − Takoj bi rad odgovoril z besedami, da sta generalni sekretar in namestnik
generalnega sekretarja vložila veliko naporov v zagotavljanje varnosti v Parlamentu. Včeraj
smo na zasedanju predsedstva veliko časa posvetili razpravi o tem vprašanju. Postopke je
treba izboljšati, toda ob tej priložnosti bi rad pozval vse poslance Evropskega parlamenta,
naj razumejo, da se od nas zahteva določena mera discipline. Vem, da so postopki
mnogokrat v breme, toda če želimo Parlament, ki bo varen in odprt do javnosti, moramo
izvajati preglede, čeprav vem, da se poslanci in jaz sam včasih jezimo zaradi njih. Prosim,
verjemite mi, če rečem, da sta samo dve možnosti: ali se ti pregledi nadaljujejo, kar pomeni,
da se bomo počutili varneje, ali pa jih odpravimo, toda potem ne moremo govoriti o
varnosti. Prav tako bi spet rad prosil poslance, da zavzamejo pozitivno stališče do
okrepljenih pregledov, za katere ne želim, da bi se morali odpraviti. V prihodnosti se bodo
še izvrševali.
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Imamo še druge načrte za zagotovitev, da Parlament ostane odprt, saj je to zanj zelo
pomembno. Želimo, da je Parlament odprt za javnost, toda obenem pa varnostne zahteve
narekujejo, da sprejmemo določene ukrepe, ki do danes niso bili potrebni. To zadeva tudi
naše pomočnike in opazil sem, da so naši pomočniki celo bolj ogorčeni od samih poslancev.
Zato bi prosil pomočnike, ki v Parlamentu trdo delajo, naj tudi razumejo potrebo po teh
pregledih. Niso samo poslanci predmet pregledov, pač pa tudi pomočniki. Prepričan sem,
da bomo ta pravila sprejeli, da bi se počutili varneje.

Tamás Deutsch,    poročevalec.  −  (HU) Gospod predsednik, gospe in gospodje, kot je dejal
gospod predsednik, je gospod Rivellini poročevalec za sedem predloženih poročil. Naš
kolega je zadnjih šest mesecev delal zelo trdo in učinkovito, toda žal se zasedanja ne more
udeležiti in čast imam, da bom namesto njega spregovoril v tej razpravi jaz.

Kot sem omenil, je gospod Rivellini poročevalec za sedem poročil. Dovolite mi, naj vas
spomnim na ključne institucije EU, za katere je poročila o razrešnicah pripravil
gospod Rivellini. Gospod Ravellini je pripravil poročila o razrešnicah glede izvrševanja
proračuna Evropskega sveta, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij,
Evropskega sodišča, Evropskega računskega sodišča, varuha človekovih pravic, Evropskega
nadzornika za varstvo podatkov in njihovih uradov.

Naj se v svojem imenu zahvalim gospodu Rivelliniju in zlasti Evropskemu računskemu
sodišču; delo te institucije je bilo nepogrešljivo pri pripravi predloženih poročil.

Naj se tudi zahvalim članom Odbora za proračunski nadzor Evropskega parlamenta in
njihovim kolegom za delo, ki je privedlo do današnjih rezultatov.

Gospe in gospodje, izpostavil bi rad dve poročili. Eno je poročilo o razrešnici Evropskega
sveta in drugo je poročilo o razrešnici Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Razrešnica Evropskega sveta je vedno zapletena, saj se vsako leto razvije razprava med
dvema institucijama, to je med Evropskim parlamentom in Evropskim svetom, glede
postopka razrešnice.

Naj bom jasen in nedvoumen. Končno in jasno stališče Evropskega parlamenta je to, da
ima enako moč in pooblastila, da podeli ali zadrži razrešnico za Evropski svet, pa tudi za
katero koli drugo institucijo. Gospod Rivellini predlaga preložitev razrešnice Evropskega
sveta, da se dopusti manevrski prostor za nadaljnje posvetovanje med Svetom in Evropskim
parlamentom glede postopka razrešnice. Podoben postopek smo imeli lani in predlani.
Pristojni odbor Parlamenta je priporočal preložitev razrešnice Sveta in razrešnica je bila
podeljena kasneje.

Čeprav je letos predlog podoben predlogom iz prejšnjih let v tem, da zadeva preložitev
razrešnice, smo nedvomno dosegli napredek glede postopka razrešnice Sveta, zato se
zahvaljujem in čestitam madžarskemu predsedstvu Evropskega sveta.

Kot je zapisano v osmi točki poročila o razrešnici glede Evropskega sveta, je ta napredek
treba pripisati pozitivnemu odnosu in prizadevanjem madžarskega predsedstva. Zato
čestitam vsem vključenim v delo madžarskega predsedstva.

Temu napredku smo priča leto za letom, toda še zdaleč ni tak, kot bi moral biti. Menimo,
da je dober rezultat to, da je Svet priznal, da sta postopek razrešnice in proračunski postopek
dva različna postopka, ki ju je treba obravnavati ločeno. Prav tako je treba pozdraviti
dejstvo, da so člani Sveta prisotni in sodelujejo v razpravi o predlogu razrešnice. Na žalost
pa so predstavniki Sveta tudi letos spregledali vabilo tehničnega odbora. Niso sodelovali
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v razpravi odbora o postopku razrešnice niti niso zagotovili dostopa do pomembnih
dokumentov, ki bi bili potrebni za podelitev razrešnice, in Evropski svet ni odgovoril na
vprašanja parlamentarnega odbora. To so težave, ki bi jih bilo treba končno premagati.

Upam, da bo po preložitvi razrešnice mogoče doseči končni in v prihodnost usmerjeni
sporazum o vprašanjih v zvezi z razrešnico Sveta med pristojnim parlamentarnim odborom,
Evropskim parlamentom in Evropskim svetom.

Na koncu mi dovolite, da se dotaknem predloga za izvzetje Evropskega
ekonomsko-socialnega odbora. Težave, povezane z upravljanjem proračuna odbora, niso
tako resne, da bi upravičile preložitev razrešnice, zato smo za podelitev razrešnice. Poleg
tega pa težave, ki so bile odkrite med delom odbora, niso povezane z letom, ki sledi letu,
za katerega je razrešnica podeljena.

Gospe in gospodje, kot namestnik gospoda Rivellinija lahko rečem, da bi v zvezi s sedmimi
predlogi morali predlagati resolucijo Parlamenta, kot je navedeno v predlogu.

Bart Staes  , poročevalec.  −  (NL) Gospod predsednik, gospe in gospodje, komisar,
predsedujoči Svetu, zaslužite si pohvalo. Prvič v vseh teh letih se Svet udeležuje te razprave
o razrešnici proračuna. Čestitke, to res cenimo.

Gospe in gospodje, 22,6 milijarde EUR, toliko bo porabil deseti Evropski razvojni sklad v
obdobju 2008–2013. S tem postaja Evropski razvojni sklad najpomembnejši finančni
instrument EU za razvojno sodelovanje z državami AKP. Deseti Evropski razvojni sklad
je izredno pomemben v smislu finančne zaveze in po obsegu, saj je kar 64 % večji od
svojega predhodnika, devetega Evropskega razvojnega sklada.

Podati želim pet pripomb.

Prvič, doslej Evropski razvojni sklad ni bil del rednega proračuna EU. To je nesprejemljivo,
saj posega v demokratični nadzor, vodi v pomanjkanje odgovornosti in zagotovo ne
pomaga pri preglednosti financiranja. V svojem poročilu opominjam Komisijo, da se je v
razgovorih o prihodnjem finančnem okviru zavezala zagotovilu, da bo Evropski razvojni
sklad postal sestavni del evropskega proračuna. Upam, da se bo to zdaj zgodilo, in upam,
predsedujoči Svetu, da boste Svetu in državam članicam poslali sporočilo, da mora z letom
2014 Evropski razvojni sklad postati sestavni del proračuna Unije. Jasno pa je, da to ne bi
smelo biti razumljeno kot nekaj, kar bo omogočilo, da se sredstva, ki so običajno na
razpolago za razvojno sodelovanje, zmanjšajo.

Drugič, količina je eno, kakovost pa drugo. Kar zadeva redno razvojno sodelovanje, se je
Evropska komisija zavezala, da bo namenila 20 % pomoči za osnovnošolsko in
srednješolsko izobraževanje ter osnovno zdravstveno varstvo. V svojem poročilu prosim
Komisijo, da stori enako z Evropskim razvojnim skladom. Da se v prvi vrsti osredotoči na
osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, zdravstveno varstvo in celo poviša znesek
na 25 % vseh sredstev. V tem pogledu je sodelovanje z NVO, tako lokalnimi kot evropskimi,
bistvenega pomena.

Tretjič, dovolite mi, da podam pripombo glede finančnega poslovodenja. Evropsko računsko
sodišče je opravilo izjemno temeljito preiskavo finančnega poslovodenja osmega, devetega
in desetega Evropskega razvojnega sklada, ne le v svojem letnem poročilu, pač pa tudi v
več posebnih poročilih, in podalo zelo dobre in dragocene pripombe. Vendar obstajajo
nekateri razlogi za zaskrbljenost, kot so pomanjkljivosti, ki jih je Evropsko sodišče ugotovilo
glede postopkov javnih naročil, predhodnih preverjanj delegacij Evropske komisije in glede
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neuspešnih sistemov notranjega nadzora v naših partnerskih državah. Računsko sodišče
izrecno navaja, da to niso goljufije, pač pa pomanjkljivosti. Mislim, da je to treba upoštevati.
Preveč je napak, ki jih ni mogoče kvantificirati.

Komisar, upam, da boste to s kolegom upoštevali. Glede tega je resnično treba nekaj ukreniti.

Moja četrta pripomba se navezuje na proračunsko pomoč (in prej bi spadala v širšo
razpravo). Gospod Charles Goerens je tukaj z nami; je poročevalec Odbora za razvojno
sodelovanje za zeleno knjigo o proračunski pomoči. Vsi priznavamo, da je lahko
proračunska pomoč pomemben element za izboljšanje razvojnega sodelovanja. Toda
nanjo ne smemo gledati kot na zdravilo, ki pozdravi vse bolezni, saj prinaša tudi veliko
slabosti. Pozitivne strani so te, da so stroški transakcije nizki, partnerske države imajo
povečano odgovornost do samih sebe in dialog med donatorji in partnerji je boljši. Obenem
pa obstaja očitno tveganje za poneverbe, za nezakonito prisvojitev sredstev. Menim, da se
bo ta razprava še velikokrat odvijala v tem parlamentu.

Moja peta in zadnja pripomba zadeva investicijski sklad. Investicijski sklad je orodje, ki ga
uporablja Evropska investicijska banka za preusmerjanje posojil našim partnerskim
državam. Trenutno ta mehanizem ne spada niti pod razrešnico niti pod izjavo o zanesljivosti
Računskega sodišča. To ni sprejemljivo. Nekaj stvari moramo popraviti. Pozitivno pri vsem
tem je, da so predstavniki Evropske investicijske banke in člani Odbora za proračunski
nadzor imeli zelo tvorno razpravo. Dejansko so prvič do zdaj izdelali poročilo. Iz tega se
lahko veliko naučimo. V mojem poročilu je glede tega veliko pomembnih pripomb. Prav
tako zaupamo nekaj nalog Evropski investicijski banki in Evropski komisiji. Zahtevamo
boljše usklajevanje skladov. Evropska investicijska banka, Evropska komisija, dejansko
zahtevamo preiskavo dejavnosti Evropske investicijske banke proti koncu letošnjega
septembra, tako da lahko začnemo naslednji postopek razrešnice z ustrezno dokumentacijo.
Zahtevamo večjo vključenost lokalnih partnerjev, kjer Evropska investicijska banka
sofinancira projekte, zahtevamo bolj neposredno in manj teoretično poročanje ter
zahtevamo splošno revizijo vseh skladov Evropske investicijske banke.

Gospe in gospodje, moja ocena delovanja Evropskega razvojnega sklada je morda stroga,
toda menim, da je pravična. Menim, da moje poročilo upošteva veliko možnosti za boljše
upravljanje finančnih sredstev za razvojno sodelovanje, zato bi vas pozval, da poročilo
sprejmete z veliko večino.

Georgios Stavrakakis,    poročevalec.  − Gospod predsednik, rad bi vam sporočil, da bom
izkoristil ves svoj čas.

Pristojen sem bil za podelitev razrešnice agencijam, kjer je Odbor za proračunski nadzor
opravil svojo nalogo izvajanja nadzora nad upravo večjega števila decentraliziranih agencij
in skupnih podjetij. Uspešna izvedba te pomembne naloge ne bi bila mogoča brez pomoči
in sodelovanja mojih kolegov poročevalcev v senci ali članov odbora, moje pisarne in
sekretariata. Vsem bi se rad zahvalil za to. Rad bi se tudi zahvalil gospodu O’Shei z
Računskega sodišča za njegov prispevek in sodelovanje.

Trdno verjamem, da evropske agencije in skupna podjetja prinašajo dodatno vrednost EU
in s svojo prisotnostjo v državah članicah pomagajo krepiti evropsko identiteto. Istočasno
je naša vloga Parlamenta ta, da je odgovoren do državljanov, zato moramo skrbeti, da se
denar davkoplačevalcev porabi ustrezno, pregledno in učinkovito.

Konstruktivni dialog je vključeval več mesecev trajajoč postopek spremljanja med
Parlamentom, agencijami, Komisijo, službo za notranjo revizijo in Računskim sodiščem.
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Rezultat skupnega, analitičnega in pripravljalnega dela sta po mojem mnenju povečana
preglednost in poostrena disciplina upravljanja.

Naj se zdaj posvetim dvema agencijama, za kateri odbor predlaga preložitev razrešnice:
Evropsko policijsko akademijo (CEPOL) in Evropsko agencijo za zdravila (EMEA). Pri
Evropski policijski akademiji smo pričakovali, da bomo ugotovili težave iz lanskoletnega
poročila. Odkar imajo novega direktorja, je bil izveden akcijski načrt, ki ga je zahteval
Parlament, in rezultati se že kažejo. Mislim, da je splošno sprejeto, da odkar imajo novo
vodstvo, so izboljšave pri vodenju Evropske policijske akademije očitne. Kljub temu pa
mora Evropska policijska akademija okrepiti svoja prizadevanja.

Pri Evropski agenciji za zdravila so bile težave ugotovljene v zvezi z upravljanjem postopkov
javnih naročil. Izraženi so bili pomisleki glede možnega tveganja neodvisnosti
strokovnjakov in tudi možnih težav glede zaposlovanja osebja. Na splošno se Evropska
agencija za zdravila šteje za dobro organizirano in delujočo agencijo. Kljub temu menim,
da moramo biti za agencijo takšnega pomena popolnoma prepričani, da so vzpostavljeni
pravilni postopki in se učinkovito uporabljajo. Iz tega razloga smo v sodelovanju s službo
za notranjo revizijo zahtevali od agencije, da opravi revizijo in nam predstavi rezultate do
konca junija.

Naj zaključim s horizontalnim poročilom. Želel bi verjeti, da poročilo daje celostni pregled
nad vsemi vprašanji, ki so povezana z vsemi agencijami in skupnimi podjetji. Poročilo
opredeljuje mnoge primere dobre prakse in vključuje predloge za prihodnje izboljšave.
Poziva k pregledu vseh agencij s strani Komisije, s posebnim poudarkom na manjših
agencijah in dejstvu, kako izboljšati njihovo učinkovitost. Prav tako poziva Računsko
sodišče, da opravi celostno analizo pristopa agencij k upravljanju razmer, kadar obstaja
morebitno navzkrižje interesov. Zelo sem zadovoljen s pripravljenostjo Sodišča, da to
stori.

V sedanji veliki gospodarski in finančni krizi je pomen spremljanja postal še pomembnejši
kot kdajkoli prej. Skupaj – Parlament, agencije, Komisija in Računsko sodišče – smo zavezani
k obvladovanju težav in njihovemu reševanju ter k doseganju še boljših rezultatov. Izjemno
težko se je izogniti nepravilnostim, toda še pomembneje je ugotoviti jih in jih preprečiti.
Menim, da smo uspešno izvedli to nalogo spremljanja.

Predsednik. −   Naslednji govornik je minister Zsolt László Becsey v imenu Sveta.

Minister, hvala vam, da ste danes zjutraj prišli sem. Madžarsko predsedstvo daje zelo dober
zgled, tudi naslednjim predsedstvom, ker je prisotno pri tej zelo pomembni razpravi.
Povedal bom to, kar je naš kolega Bart Staes dejal pred nekaj minutami: zelo dobro je, da
ste prisotni.

Zsolt László Becsey,    predsedujoči Svetu. −  (HU) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
najprej bom za uvod govoril v madžarščini in potem bom nadaljeval v angleščini kot član
Sveta, toda ker kot poslanec EP vedno govorim tukaj madžarsko, bom počel to še naprej.
Drugič, gospoda predsednika bi rad prosil, da mi dovoli dve minuti ob koncu razprave, ne
glede na to, kdaj bo moj mikrofon izključen. Upam, da bo Svet dobil dovolj časa, tako kot
v prejšnjih razpravah.

predsedujoči Svetu.Ta razprava poteka med gospodarsko in finančno krizo, ko so mnoge
države članice morale zmanjšati svoje nacionalne proračune in ohraniti izdatke pod strogim
nadzorom. Evropski državljani in davkoplačevalci upravičeno posvečajo več pozornosti
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kot kdaj koli prej pravilni porabi sredstev EU. Zato pozdravljam priložnost, da v tej razpravi
predstavim stališča Sveta in madžarskega predsedstva.

Seveda je prav, da so proračuni vsake izmed institucij del širšega sistema kontrole in nadzora.
Vse predolgo smo delovali v skladu s prijateljskim sporazumom iz leta 1970, po katerem
sta se Parlament in Svet vzdržala pregleda upravnih odhodkov drug drugega.

Mislim, da se vsi strinjamo, da tak sporazum v današnjih razmerah po Lizbonski pogodbi
več ni ustrezen. Zato je Svet predlagal in je pripravljen razpravljati o novi ureditvi
dolgoročnega sodelovanja med institucijama, ki sta vključeni v postopek o razrešnici.
Vložili smo predlog in se veselimo, da bomo o njem razpravljali z vami. Trdno verjamem,
da je v interesu vseh, da sodelujemo na tem področju, in nič manj ni pomembno, da
pokažemo evropskim državljanom naše sodelovanje. Zato vabim Parlament, da začnemo
razpravljati o tem vprašanju.

Osebno vas prosim, gospod predsednik, da naredite vse, kar je v vaši moči, da imenujete
svojo delegacijo, ki se bo z nami pogajala na politični ravni. Pripravljeni smo deliti naše
zamisli z vami. Na splošno pa je tudi v našem interesu, da se proračun EU pravilno izvaja.
Podrobno smo pregledali letne računovodske izkaze Komisije in tudi pripombe Evropskega
računskega sodišča v njihovem letnem poročilu.

Konec februarja sem Odboru za proračunski nadzor sam predstavil priporočila Sveta o
razrešnici Komisiji za izvajanje proračuna. Pozdravljam dejstvo, da se je za mnoge točke,
ki jih je poudaril Svet, zavzela tudi vaša institucija. Svet je priporočil podelitev razrešnice
Komisiji in priznane so bile splošne izboljšave, ki jih je ugotovilo Sodišče. Te so del
dobrodošlega trenda in so zlasti rezultat prizadevanj tako Komisije kot držav članic v
zadnjih letih. Kljub tem pozitivnim znakom pa splošni rezultat še ni zadovoljiv in Sodišče
je še vedno moralo dati mnenje s pridržkom za 2009.

Na kratko bi rad omenil ta vprašanja: potrebujemo resno razpravo; potrebujemo dolgoročno
sodelovanje in dolgoročni sporazum z vami: radi bi šli dlje od prijateljskega sporazuma.
Podpiramo postopek razrešnice na podlagi ugotovitev Računskega sodišča, saj je tako
pravilo, tako izhaja iz Pogodbe; in od Parlamenta in nas samih pričakujemo, da bomo
upoštevali zapletenost poenostavitve veljavnih predpisov in krepitve njihove preglednosti.

Upam, da se tovrstna težava, da je Parlament preložil razrešnico Svetu, ne bo v prihodnosti
nikoli več zgodila, zato prosim, da bi celo med madžarskim predsedstvom morali izpeljati
politično razpravo in sporazum.

To je moja osebna prošnja za vas, za Parlament in za vas, gospod predsednik.

Algirdas Šemeta,    član Komisije.  − Gospod predsednik, najprej mi dovolite, da se zahvalim
Odboru za proračunski nadzor za njegovo odlično sodelovanje in zlasti poročevalcu
gospodu Chatzimarkakisu za sestavljeno poročilo, vključno s priporočilom, da je treba za
proračun za leto 2009 podeliti razrešnico. Prav tako bi se rad zahvalil gospodu Staesu za
njegovo poročilo o izvrševanju Evropskega razvojnega sklada in gospodu Stavrakakisu za
poročilo o agencijah.

Postopek razrešnice za leto 2009 se zaključuje. Bilo je intenzivno obdobje, v katerem sta
Parlament in Komisija oblikovala posebno partnerstvo med našima dvema institucijama.
Vidimo lahko, da imata obe instituciji veliko skupnega, kar zadeva dobro finančno
poslovodenje in evropsko dodano vrednost.
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Slišali ste Računsko sodišče in pregledali njegova poročila. Več mojih kolegov komisarjev
je sodelovalo v plodnem dialogu z Odborom za proračunski nadzor in veliko informacij
se je delilo z vami. Osredotočil bi se rad na tri zlasti zanimive teme.

Komisija in Parlament morata skupaj s Svetom natanko razmisliti, kako je mogoče bolje
opredeliti in očrtati odgovornost različnih finančnih akterjev v zakonodajnem okviru.
Dejstvo, da Računsko sodišče in Komisija odkrijeta večino napak v projektih in plačilih,
ki jih upravljajo države članice, jasno kaže na to, da je treba temu nemudoma nameniti več
truda, saj deljeno upravljanje predstavlja skoraj 80 % evropskih sredstev.

Člen 317 Lizbonske pogodbe izrecno zahteva sodelovanje držav članic pri izvrševanju
proračuna. V ta namen je Komisija v okviru tekočega pregleda finančne uredbe vložila
dosledne predloge. Ker je Parlament sedaj v enakopravnem položaju s Svetom, kar zadeva
prenovo te uredbe, obstaja realna in edinstvena priložnost, da se poveča odgovornost držav
članic, in tega ne smemo zamuditi.

Drugič, nedvomno se strinjate, da zapletenost predpisov odvrača potencialne upravičence,
da bi zaprosili za finančno podporo EU. Poleg tega je ta zapletenost vir napak, kot je že
bilo poudarjeno v več revizijskih poročilih Računskega sodišča.

Poenostavitev pravil o upravičenosti in poenostavitev finančnih postopkov je prednostni
cilj Komisije v obsegu naslednjega večletnega finančnega okvira. Zato je Komisija tudi
pripravila predlog za pregled finančne uredbe s ciljem pojasniti pravila, zagotoviti njihovo
doslednost s sektorsko zakonodajo in poenostaviti finančne postopke.

Tretjič, ti postopki prav tako predvidevajo diferencirane strategije nadzora v skladu z
ravnijo tveganja, ki je ocenjena na program, dejavnost in vrsto upravičenca. S tem pristopom
se namerava izboljšati kakovost nadzorov tako, da se zagotovi, da so njihovi stroški
sorazmerni s koristmi, ki jih dajejo, medtem pa obstaja zadostno zagotovilo, da se proračun
EU upravlja v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.

Veseli me, da vidim, da je ta pristop visoko na dnevnem redu tekočih razprav in da se
vloženi predlogi resnično ujemajo z ambicijami Komisije.

Postopek razrešnice je omogočil Komisiji, da se uči iz sklepov in priporočil Evropskega
računskega sodišča in resolucije organa za podeljevanje razrešnice v času, ko razmišljamo
o prihodnjem načrtovanju politik EU in njihovem odrazu v poračunu EU.

Naša skupna odgovornost s Svetom je ta, da konkretno prenesemo ta spoznanja v nov niz
modernih in učinkovitih pravil in postopkov, ki bodo omogočili Uniji, da bo tehtno in
stroškovno učinkovito bolje izpolnjevala pričakovanja svojih 500 milijonov prebivalcev.

Zato mi dovolite, da zaključim z zahvalo Evropskemu parlamentu za njegovo stalno
podporo prizadevanjem Komisije za boljše finančno upravljanje proračuna Evropske unije.

PREDSEDSTVO: SILVANA KOCH-MEHRIN
podpredsednica

Thijs Berman,    poročevalec mnenja Odbora za razvojno sodelovanje.  −  (NL) Gospa predsednica,
v preteklosti je bil Evropski razvojni sklad tarča kritike Računskega sodišča, da je treba za
nadzor odhodkov povečati prizadevanja. Ta nadzor mora predvsem priti od delegacij EU
v državah v razvoju. So najbliže projektom, o katerih razpravljamo.
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Zlasti v zadnjih letih je Evropska komisija naredila pomemben korak k izboljšanju nadzora,
zlasti kar zadeva proračunsko pomoč in porabo sredstev v ranljivih državah. Še več, boljše
sodelovanje in usklajevanje razvojne politike med državami članicami bi nam lahko
prihranilo šest milijard EUR. Vendar za doseganje tega potrebujemo močne delegacije EU,
to je delegacije, ki lahko prevzamejo te naloge in vloge ter zagotovijo kakovostno porabo.

Ironija je, da so strani, ki protestirajo proti goljufijam, ne želijo pa potrošiti denarja za
krepitev vodenja delegacij EU, pogosto ene in iste. Če resnično želimo, da te delegacije
preprečijo, da denar za razvoj konča v napačnih rokah ali odteka za neuspešne projekte,
potem bodo delegacije EU potrebovale več osebja. Zato moramo za prihodnja leta sprejeti
to odločitev v našem proračunu za zunanjo politiko. Z radovednostjo pričakujem odgovor
Komisije na številne pripombe gospoda Barta Staesa v njegovem odličnem poročilu. Moja
skupina v celoti podpira njegove sklepe.

Ob povedanem pa se postavlja vprašanje, kaj je potrebno narediti, da se predhodno
preverjanje izboljša? Kako lahko zagotovimo izboljšanje vodenja izvajalskih organizacij?
Kaj bo Komisija storila, da se nadalje poveča zmogljivost držav prejemnic in regionalnih
organizacij, ter kaj je potrebno, da se to zgodi? V prihodnosti bi morala razvojna politika
EU nameniti več sredstev za sklade, ki ponujajo dostop do finančnih storitev, to so sredstva
za mikrofinanciranje. V revnih državah so ljudje, ki imajo sanje ter znanje in spretnosti.
Dati bi jim bilo treba priložnost, da si ustvarijo svoja lastna življenja z majhnimi posojili.
Evropski razvojni sklad bi prav tako moral prispevati k temu.

Nazadnje, Evropski razvojni sklad je kot del evropskega proračuna očitno predmet
demokratičnega nadzora, toda to ne sme voditi k temu, da se skupni proračun za razvojno
sodelovanje zmanjša.

Charles Goerens,    poročevalec mnenja Odbora za razvoj. − (FR) Gospa predsednica, podelitev
razrešnice za izvrševanje proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega
sklada me je navdihnila, da podam naslednje pripombe.

Prvič, prizadevanje Komisije – in to zelo upravičeno – je spodbujati regionalni razvoj v
Afriki. Za to ima dva instrumenta, v bistvu dve pooblastili. Najprej ima pooblastilo držav
članic za izvajanje Evropskega razvojnega sklada, ki se v bistvu financira z nacionalnimi
proračuni. Te iste države članice so prav tako pooblastile Komisijo, da sklene sporazume
o gospodarskem partnerstvu. To, o čemer govorimo, je zato zadeva glede skladnosti politik.
Poleg tega ima Komisija v tej zadevi veliko odgovornost. Vendar pa se lahko pri
razpoložljivosti potrebnih virov za delegacije zanese na člane Evropskega parlamenta
Odbora za razvoj.

Drugič, izvajanje Evropskega razvojnega sklada je zadeva za Afričane, ki so solastniki
Evropskega razvojnega sklada z Evropsko unijo. V interesu obeh partneric je, da se sklad
kar najbolje izkoristi. Upam, da bo vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun,
kar tudi sam zahtevam – ta neopredeljiv pojav, ta dogodek, ki se vedno obljublja, a nikoli
ne uresniči –, omogočila ohraniti izvirno naravo Sklada. Zagotoviti bomo morali, da se ta
pravni red ohrani.

Csaba Őry,    poročevalec mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve.  −  (HU)
Gospa predsednica, kot poročevalec mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
bi rad opozoril Odbor za proračunski nadzor na več predlogov in ga prosil, da jih vključi
v svoje poročilo.
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Prvič, cenimo prizadevanja Komisije za izboljšanje finančnega poslovodenja, toda istočasno
pa obžalujemo, da države članice kljub finančni krizi ne izčrpajo finančnih sredstev
Evropskega socialnega sklada v celoti.

Ta stopnja se je zmanjšala s 54 % v letu 2007 na 36 %. Menimo, da je na tem področju
potrebno storiti več. Prav tako pozivamo k večjim prizadevanjem za zmanjšanje pogostnosti
vračil neupravičenih izdatkov in Komisijo bi radi opozorili na potrebo, da se pospeši proces
odločanja v zvezi s finančnimi popravki.

Hvalevredno je, da se je Evropski socialni sklad osredotočil na strategijo zaposlovanja, toda
kot sem povedal, ni vključil vseh razpoložljivih sredstev, zato so v tem pogledu potrebna
nadaljnja prizadevanja.

Bile so manjše težave z agencijami, nimam časa natančneje pojasnjevati, toda na splošno
moram reči, da je njihovo finančno poslovodenje sprejemljivo in ga je treba podpreti.

Jutta Haug,    pripravljavka mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. – (DE)
Gospa predsednica, predsedujoči Svetu, komisar, gospe in gospodje, Odbor za okolje,
javno zdravje in varnost hrane je izrazil zelo pozitivno mnenje Odboru za proračunski
nadzor. Zelo smo bili zadovoljni s tem, kako so službe Komisije upravljala sredstva. Nimamo
nobene kritike, niti kar zadeva način porabe sredstev niti raven izdatkov. Nasprotno, samo
pohvalimo lahko takojšnjo in jasno porabo sredstev v programu LIFE. Komisija je uspešno
porabila dodatna sredstva, ki smo jih odobrili, in to je storila koristno. Agencije na našem
področju – Evropska agencija za okolje (EEA), Evropski center za preprečevanje in
obvladovanje bolezni (EDCD), Evropska agencija za kemikalije (ECA), Evropska agencija
za varnost hrane (EFSA) in Evropska agencija za zdravila (EMA) – so prav tako upravljale
s svojim denarjem odgovorno.

V nasprotju s pristojnim odborom pa Odbor za proračunski nadzor v svojem poročilu
kritizira Evropsko agencijo za zdravila in celo želi zavrniti podelitev razrešnice tej agenciji.
Če se izrazim vljudno, menim, da to gre predaleč. Če bi bil manj vljuden, bi lahko dejal, da
se Odbor za proračunski nadzor vmešava v zadeve, ki niso v njegovi pristojnosti. Prosim,
da tega ne počne več. Le prosim lahko Parlament in poslance plenarnega zasedanja, da v
tem pogledu stvari izboljšajo.

Mathieu Grosch,    poročevalec mnenja Odbora za promet in turizem. – (DE) Gospa predsednica,
tako kot prejšnji odbor tudi Odbor za promet in turizem ni mogel izreči docela pozitivnega
mnenja. Smo pa kljub vsemu pozdravili dejstvo, da so bila za vseevropska prometna
omrežja zagotovljena precejšnja sredstva in da je leto 2009 za program Galileo končno
bilo zelo dobro leto, kar žal ne moremo trditi za pretekla leta. Lahko smo tudi navedli, da
koordinatorji opravljajo svoje delo glede vseevropskih omrežij dobro, ker tudi veliko
prispevajo k splošnemu financiranju teh velikih projektov.

Po našem videnju obstajajo možnosti za izboljšave na drugih področjih, za katera Parlament
meni, da so pomembna – kot je varnost v cestnem prometu. Samo za to področje je bilo
zagotovljenih 73 % sredstev. Po našem mnenju bi lahko zlasti v tem programu naredili
več in bolje z manj denarja.

Na koncu bi rad omenil, da bi želeli večjo usklajenost med prometom in kohezijsko politiko.
Ne moremo imeti v enem odboru določenih prednostnih nalog in te iste naloge nato
spregledamo v drugih odborih. Toda do takih usklajevanj trenutno prihaja sedaj pri
pregledih, ki jih izvajamo. Upam, da bomo glede tega lahko poročali boljše novice za leto
2010.
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Giommaria Uggias,    poročevalec mnenja Odbora za promet in turizem. – (IT)
Gospa predsednica, gospe in gospodje, Odbor za promet in turizem je potrdil moje
priporočilo za podelitev razrešnice evropskim agencijam za promet, ki podpirajo Evropsko
komisijo.

Razrešnica je podeljena, ker Računsko sodišče meni, da so letni računovodski izkazi agencij
precej zanesljivi, čeprav moramo upoštevati in poudariti številna kritična vprašanja.
Nekatera izmed teh vprašanj so skupna vsem agencijam ali nekaterim izmed njih, vključujoč
na primer: odpovedi in zamude pri postopkih javnih naročil, neupoštevanje Kadrovskih
predpisov ali kršenje načela enoletnosti proračuna. Treba je poudariti zavezo teh agencij,
da premagajo zadevne težave.

Na splošno bi rad podal dve kratki politični ugotovitvi, in sicer pomanjkanje kakršnih koli
večletnih programiranj – kar je značilnost pomanjkanja dobrega vodstva –, in pomanjkanje
prodornosti pri delu nekaterih agencij, kot je primer Evropske agencije za železniški promet.
Prav tako bi rad omenil zamudo – kakšni dve leti po dogodku – pri vzpostavitvi postopkov
za ugotavljanje odgovornosti za nesrečo v Viareggiu.

Jens Geier,    poročevalec mnenja Odbora za regionalni razvoj. – (DE) Gospa predsednica, zdaj
bi rad izkoristil minuto kot poročevalec mnenja Odbora za regionalni odbor in nato govoril
še dve minuti v razpravi v imenu svoje skupine.

Gospa predsednica, gospod Becsey, komisar Šemeta, predsednik Caldeira, gospe in gospodje,
proračun za regionalno politiko ostaja ahilova peta splošnega proračuna Evropske unije.
Pet odstotkov plačil iz Evropskega regionalnega sklada še vedno vsebuje napake in se
morajo zato opisati kot nepravilna plačila. Celo nekatera plačila, ki se zdijo pravilna, v
bistvu podpirajo smešne projekte. Naj vas spomnim, da je koncert Eltona Johna v Neaplju
subvencioniral Evropski regionalni sklad. Rečeno je bilo, da gre za ukrep za spodbujanje
turizma. Morda je res tako, toda po mojem mnenju bi morala resnična regionalna pomoč
za Neapelj zavzeti drugačno obliko.

Razlog je ta, da države članice vse prepogosto štejejo financiranje iz Evropskega regionalnega
sklada kot „ugodna sredstva“. To je očitno iz dejstev, saj obstajajo ostanki poplačil zaradi
nepravilnih izplačil in mora Komisija zelo pogosto uporabiti instrument za začasno
zaustavitev plačil – nekaj, kar kot izvajalci nadzora proračuna izrecno pozdravljamo – in
ker točnost poročanja peša. Generalni direktor za regionalno politiko nam ne more dati
nobenega zagotovila glede zakonitosti ali zanesljivosti za več kot polovico operativnih
programov, ker je poročanje s strani držav članic nezadostno.

Gospe in gospodje, na tem področju moramo še veliko storiti.

Pat the Cope Gallagher,    poročevalec mnenja Odbora za ribištvo.  − Gospa predsednica,
Agencija Skupnosti za nadzor ribištva je bila ustanovljena leta 2005 za zagotavljanje
boljšega spoštovanja predpisov skupne ribiške politike s strani držav članic EU. Ta agencija,
s sedežem v Vigu v Španiji, igra pomembno vlogo pri krepitvi nadzora ribištva in pri
zagotavljanju usklajevanja med državami članicami EU.

Pozdravljam dejstvo, da je agencija pred kratkim v skladu s strategijo EU 2020 sprejela
večletni delovni program za obdobje 2011–2015. Verjamem, da bo večletni delovni
program izboljšal stroškovno učinkovitost s pospešenim regionalnim sodelovanjem in z
združevanjem sredstev v načrtih skupne uporabe. Pozdravljam, da je Računsko sodišče
odobrilo podelitev razrešnice. To stališče se ujema tudi z mojim mnenjem, ki ga je sprejel
Odbor za ribištvo.
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Komisija bo kmalu objavila zakonodajne predloge za reformo skupne ribiške politike. Ta
reforma mora standardizirati režime držav članic za izvrševanje in skladnost, saj po vsej
EU ni nobene enotnosti glede tega. V tem pogledu odločno pozivam Komisijo, da uvede
sistem upravnih sankcij. Tega ne bi smeli prepustiti vsaki posamezni državi. Če imamo
skupno politiko, potem se morajo sankcije uporabljati za vse enako. V bistvu bi morali
imeti upravne sankcije za manjše prekrške in ne kazenski sistem, ki se trenutno uporablja
v moji matični državi.

Iratxe García Pérez,    poročevalka mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov. − (ES)
Gospa predsednica, v Odboru za pravice žensk in enakost spolov leto za letom ponavljamo
potrebo po vključitvi vidika spola v vse faze proračunskega postopka, da se doseže napredek
pri politiki enakosti in s tem enakosti med moškimi in ženskami v Evropski uniji.

Zato pozdravljamo posebno poročilo Računskega sodišča o dejavnostih poklicnega
usposabljanja, ki jih financira Evropski socialni sklad, in študijo o uspešnosti in možnosti
vključitve določenih elementov v vidik spola. Kljub temu je pomembno nadaljevati z
napredkom na tem področju.

Zaskrbljeni smo zaradi težav v zvezi s plačili v program Daphne, ki se bojuje proti
seksističnemu nasilju, in upamo, da bo čez nekaj let rahločutnost večja, in da bomo resnično
upoštevali vidik spola v vseh operativnih programih, ki se sprejmejo v EU.

Christofer Fjellner,    v imenu skupine PPE. – (SV) Gospa predsednica, komisar, zahvalil bi
se rad komisarju Šemetu in poročevalcu, gospodu Chatzimarkakisu, za njuno resnično
odlično sodelovanje. To je dobro poročilo in lahko rečem le, da smo soglasni z Odborom
za proračunski nadzor o priporočilih, ki smo jih predložili. Kljub temu je to že šestnajstič
zapovrstjo, da Računsko sodišče ni dalo jasne izjave o zanesljivosti. Napake ne naraščajo.
Ravno nasprotno, zmanjšujejo se, toda to še vedno ni sprejemljivo. Podoba, ki jo leto za
letom porajajo številke, ni taka, da bi jo šteli za sprejemljivo.

Komisija nosi levji delež odgovornosti za to, vendar dejal bi, da države članice nosijo
verjetno še večjega. Kot je izpostavil komisar, je 80 % denarnih sredstev in skladov pod
skupno odgovornostjo in države članice za to ne nosijo svojega deleža odgovornosti. Tukaj
imamo tudi ravno največje težave. Komisija mora torej izvesti pritisk na države članice,
da jih prepriča, da prevzamejo odgovornost za sredstva, za katera jim EU dovoli, da jih
upravljajo.

Poročilo vsebuje tri zahteve, ki bi jih zlasti rad poudaril. Prva je, da se več naredi za to, da
bodo države članice predložile nacionalne izjave. Trenutno to počnejo štiri
države – Nizozemska, Švedska, Danska in Združeno kraljestvo. To kaže, da je to izvedljivo.
Komisija mora tem državam zagotoviti podporo, prav tako pa jih mora uporabiti za zgled
z namenom, da prisili ostale države, da storijo enako.

Druga točka je, da mora Komisija postati boljša pri koriščenju možnosti zaustavitve plačil.
Za te države, ki imajo vedno znova težave z upravljanjem denarja, bi bilo treba plačila
zaustaviti. Ni mogoče nadaljevati s slabim upravljanjem sredstev, ne da bi to bilo opaženo.

Tretja točka je ta, da moramo imeti boljše sisteme za izterjavo denarja, ki je bil napačno
izplačan. Potrebujemo jasna pravila. Nenavadno je, da države, ki veliko dolgujejo EU, še
naprej prejemajo izplačila, in da tako dolgo traja, preden denar pride nazaj. To je še eno
področje, kjer mora Komisija uvesti izboljšave.
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Zadovoljen sem, da je komisar glede teh treh točk prišel naproti Parlamentu, in veselim
se, da bom lahko prihodnje leto kot poročevalec tesno sodeloval s komisarjem Šemetom.
Zahvalil bi se rad gospodu Chatzimarkakisu. Naslednje leto bom poskušal dobro nadaljevati
vaše delo. Zdaj napredujemo.

Cătălin Sorin Ivan,    v imenu skupine S&D  .  – (RO) Gospa predsednica, tudi jaz se želim
zahvaliti poročevalcu za odlično poročilo in za zelo plodno sodelovanje, ki sem ga bil
deležen med pisanjem poročila. Zahvalil bi se tudi Komisiji za dialog, ki smo ga uspeli
izpeljati, ker to poročilo o razrešnici proračuna ni le letno poročilo o razrešnici, pač pa
tudi postavlja nove smernice za sodelovanje za naslednje obdobje.

Postavil bi rad tri vprašanja, za katera menim, da so zelo pomembna. Prvič, rad bi razpravljal
o izjavah o nacionalnem upravljanju, ki bi morale ponazarjati, kako se porablja denar EU.
Več kot 80 % proračuna Evropske unije se upravlja na nacionalni ravni, toda skoraj vsa
odgovornost za upravljanje tega denarja leži na ravni EU. Izjave o nacionalnem upravljanju
bi nam morale biti v veliko pomoč pri tem, da izvemo, kako nacionalni organi porabljajo
denar EU in kdo je odgovoren za porabo tega denarja. Bistvenega pomena je, da minister
prevzame to odgovornost in da te izjave o nacionalnem upravljanju podpiše politični
nosilec odločanja.

Drugič, dotakniti se želim samodejne blokade evropskih sredstev, kadar se z denarjem EU
slabo upravlja ali kadar obstajajo znaki, da se bo s tem denarjem slabo upravljalo. Za nas
je izredno pomembno, da hitro posredujemo, kadar mehanizmi upravljanja in izvajanja
sredstev EU ne delujejo zelo dobro.

Tretjič, govorimo o denarju davkoplačevalcev, evropskih državljanov. Zato je izredno
pomembno, da so postopki izterjave veliko učinkovitejši, kadar pride do goljufive uporabe
sredstev EU, in da denar za njihove stroške ne gre iz žepa evropskih državljanov. To je
denar, ki ga evropski državljani dajo Evropski uniji. Če je bil porabljen na goljufiv način,
škodo krijejo evropski državljani. To ni pošteno. Evropski državljani so izgubili dvakrat
in to je položaj, ki ga je treba hitro rešiti.

Gerben-Jan Gerbrandy,    v imenu skupine ALDE.  –  (NL) Gospa predsednica, tudi jaz bi
se rad iskreno zahvalil gospodu Chatzimarkakisu in vsem ostalim poročevalcem za njihovo
odlično delo. Tudi jaz bi se želel zlasti zahvaliti Svetu in predsedniku Računskega sodišča
za njihovo današnjo prisotnost, čeprav je čudno, da moramo to posebej omeniti. Kljub
temu, hvala, da ste tukaj.

Gospa predsednica, razrešnica za letošnje leto prihaja ob pomembnem trenutku iz dveh
razlogov. Prvi razlog je ta, da morajo vse države članice izredno zmanjšati odhodke. Drugi
razlog je ta, da je danes predvečer sprejetja novega večletnega proračuna. Menim, da oba
razloga poudarjata dejstvo, da moramo temeljiteje preučiti razrešnico in evropsko porabo.
Kar se mene tiče, gre za legitimnost in učinkovitost evropske porabe, saj imajo evropski
državljani pravico, da od evropskih naložb pričakujejo rezultate.

Gospa predsednica, zame je politična odgovornost do porabe tako enostavna kot abeceda.
Imenujte eno telo lokalnega, pokrajinskega, regionalnega ali nacionalnega demokratičnega
zastopanja, ki ni politično odgovorno za porabo. Zakaj potem ni enako na evropski ravni?
Zakaj države članice še vedno niso odgovorne za 80 % porabe EU? Še enkrat pozivam Svet,
da končno začne z delom na nacionalnih izjavah držav članic. Po mojem mnenju ne bi
smelo biti nobenih večletnih proračunov od leta 2014 naprej, dokler te nacionalne izjave
od držav članic niso predložene.
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Gospa predsednica, trenutni položaj nas sili, da lastni proračun Parlamenta dodatno
pregledamo. Resnično sem zadovoljen s prihranki, ki smo jih uspeli privarčevati, čeprav
so nastali kot rezultat naših prizadevanj, da ohranimo naše vire. Prav tako bomo sedaj
izkoriščali svoje zračne milje za poslovne lete in se spopadli s porabo papirja. Vsak od teh
predlogov je odličen. Še ena stvar je, ki bi jo rad izpostavil: z letošnjim septembrom bi
lahko uporabljali poleg avtomobilov tudi kolesa; preko vas, gospa podpredsednica, bi rad
povabil gospoda Buzeka, da septembra uradno sproži to kolesarsko shemo.

Andrea Češková,    v imenu skupine ECR. – (CS) Gospa predsednica, ta razprava zajema
zelo obširno vprašanje, saj vključuje podelitev razrešnice vrsti evropskih institucij in vsaka
od teh ima svoje lastne značilnosti. Zato je zelo težko povzeti to vprašanje v enem govoru.

Sodelovanje med Računskim sodiščem in Odborom za proračunski nadzor, katerega
članica sem, je odlično in to sodelovanje je obrodilo določena priporočila o tem, kako bi
moral Evropski parlament glasovati ob podelitvi razrešnice. Kljub temu pa se pri ocenjevanju
posameznih institucij, zlasti evropskih agencij, nepravilnosti nenehoma pojavljajo, na
primer pri postopku zaposlovanja, pri postopkih javnih naročil, pri težavah s preglednostjo
ali težavah z notranjim nadzorom. Zato se je zelo težko sporazumeti o podelitvi razrešnice.
Nasprotno, podpreti bi morali poročila, ki predlagajo njeno preložitev.

Bart Staes,    v imenu skupine Verts/ALE.  –  (NL) Gospa predsednica, gospe in gospodje,
komentiral bi rad pet poročil. Najprej, Komisija.

Zelo cenim pristop svojega kolega gospoda Chatzimarkakisa. Menim, da je opravil izjemno
delo glede postopka razrešnice. Zelo ciljno se je vnaprej osredotočil na številna vprašanja,
šest vprašanj je zastavil Komisiji in moram reči, da smo dosegli, kar smo zahtevali. Prav
tako se moram zahvaliti Komisiji. To je moj dvanajsti postopek razrešnice. Mislim, da je
to prvič, da smo sodelovali v tako konstruktivnem duhu; ne le komisar Šemeta, pač pa tudi
posamezni komisarji, pristojni za svoja področja, so resnično vložili čas v to razrešnico.
Večkrat so se sestali s poročevalci v senci in z glavnim poročevalcem in menim, da smo,
zahvaljujoč njihovemu konstruktivnemu dialogu, dosegli veliko.

V veliki meri se strinjam s tem, kar je povedal gospod Gerbrandy. To so časi za varčevanje
in zato moramo biti previdni pri porabi denarja. Osemdeset odstotkov evropskega
proračuna se res porabi v državah članicah in z njim upravljajo države članice. Predsedujoči
Svetu, končno moramo vzpostaviti politično odgovornost za deljeno upravljanje sredstev
EU. Iz tega razloga še vedno zahtevamo, da države članice predložijo svoje nacionalne
izjave o zanesljivosti. Zame je ta zahteva bistvenega pomena.

Obstaja tudi potreba po boljšem nadzoru. Menim, da bi države članice morale intenzivneje,
kot je to bilo do zdaj, opravljati revizije sredstev, ki jih prejmejo od EU. Glavni poročevalec
je prav tako namenil veliko pozornosti ugotavljanju, kje so bila sredstva nepravilno
porabljena, in njihovi izterjavi ter uvajanju mehanizmov nadzora. Sam menim, da to
področje zahteva veliko pozornosti in njegove pripombe bi morale zagotoviti podlago za
naslednji postopek razrešnice pod poročanjem gospoda Fjellnerja.

Če preidem na Evropski parlament: vidim, da naš generalni sekretar sedi poleg
podpredsednika. Posebej se bi rad zahvalil gospodu Welletu. Bil sem poročevalec za zadnji
postopek razrešnice. Med menoj in generalnim sekretariatom je vladala napetost. Čeprav
sem takrat napisal dokaj ostro poročilo, se moram zahvaliti gospodu Welletu, ker so on
in njegova uprava prizadevno in pravilno odgovorili na vsa vprašanja, ki sem jih jim zastavil,
in so v to delo vložili veliko truda. Mislim, da je napetost, ki je morda vladala med nami,
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navsezadnje vodila do boljšega rezultata in verjetno do boljšega proračuna Evropskega
parlamenta.

Ko govorimo o proračunu Evropskega parlamenta, želim tudi prepričati svoje kolege tukaj,
da se moramo znebiti miselnosti, da zahtevamo vedno več in nimamo nikoli dovolj. Kot
institucija bi morali dajati zgled, kar pomeni, da bi morali biti dovolj pogumni, da
varčujemo. Toda naj na tej točki dodam stransko opombo. Imam resne pridržke glede
muzeja evropske zgodovine, toda ne glede vsebine projekta samega, pač pa zlasti glede
stroškov, ki so povezani z njim. Razumljivo je, da je dobro, da bomo imeli tak muzej, toda
kar me glede tega zelo moti, je, da v tej plenarni dvorani še nikoli nismo resno razpravljali
o tem projektu. Pa vendar, če vse seštejemo, bomo za muzej evropske zgodovine porabili
več ali manj 136 milijonov EUR. To je veliko denarja, gospe in gospodje, toda o tem še
nismo nikoli resno razpravljali. Nikoli še nismo razpravljali o tem, kje naj bi ta muzej bil
in kako naj bi bil videti. Vse glede tega se dogaja za zaprtimi vrati, pogosto v intimni sferi
predsedstva, in kot demokrat tega ne morem dopustiti.

Naj sedaj preidem na filmsko nagrado Lux: gospod Itälä je v svojem poročilu o tej nagradi
pripomnil več stvari in, mimogrede, čestitam mu za opravljeno delo. Moram reči, da moja
skupina pripisuje velik pomen nagradi Lux; čeprav smo sedaj nedvomno pripravljeni
upoštevati številne kritične pripombe o delovanju nagrade, pa cenimo, da Evropski
parlament ta projekt podpira, ker to pomeni, da dragoceni filmski projekti dobijo podporo.

Omeniti bi tudi želel gospoda Stavrakakisa in eno njegovih poročil o Svetu. Zdaj se obračam
neposredno na predsedujočega Svetu, na madžarsko predsedstvo. Zdi se mi neverjetno,
da je Svet, ki je vedno od ostalih zahteval pregledno delovanje, očitno veliko bolj zadržan,
kadar gre za njega samega. Naša zahteva je zelo preprosta, predsedujoči: kot Parlament,
kot telo, ki potrjuje razrešnico, želimo dostop do vseh dokumentov. Želimo odprto razpravo
o proračunu Sveta. Ne želimo govoriti o vsebini proračuna Sveta in reči: to smete narediti
in tega ne smete narediti, ampak želimo pa si preglednosti nad porabo denarja Sveta, ker
proračun Sveta danes je drugačen od tistega izpred 30 let in je sestavljen iz več kot le iz
številnih upravnih izdatkov.

Na koncu bi rad le še komentiral Evropsko agencijo za zdravila. Z njo imamo težave.
Razrešnico smo preložili, ker ima Evrospka agencija za zdravila očitne težave s postopki
javnih naročil. Njeni postopki javnih naročil za več projektov so polni napak in ti projekti
pomenijo velik znesek v višini 30 milijonov EUR. Poleg tega so se pojavila vprašanja glede
navzkrižja interesov strokovnjakov in osebja Evropske agencije za zdravila. Menim, da
bomo zdaj, ko je bila razrešnica preložena, o tem razpravljali enkrat pred jesenjo, in upam,
da bomo s tisto razpravo lahko končali navzkrižja interesov znotraj Agencije za zdravila.

Søren Bo Søndergaard,    v imenu skupine GUE/NGL. – (DA) Hvala, gospa predsednica.
Na začetku bi se rad zahvalil vsem, ki so bili vključeni v sestavljanje teh odličnih in kritičnih
poročil o računovodskih izkazih institucij EU za leto 2009. Nekateri so se spraševali, ali
nismo preveč kritični. Na primer, ko sprašujemo o naši lastni metodi porabe denarja tukaj
v Evropskem parlamentu, ali v odnosu do zamujenega odprtja centra za obiskovalce,
vzpostavitvi skrivnega televizijskega kanala ali nadaljevanju potujočega cirkusa med
Brusljem in Strasbourgom. Ne, nismo preveč kritični. Naše delo v imenu evropskih
davkoplačevalcev je v bistvu ravno izpostaviti občutljiva področja in nanje pritisniti. To
naši državljani pričakujejo od nas in pravzaprav bi lahko vključili še več kritike.

Ker je naše delo preiskovati in biti kritični, je ravno iz tega razloga vedenje Sveta
nesprejemljivo. Letos je Svet spet naredil vse, kar lahko, da bi oviral naše delo revizorjev.
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Ni nam hotel poslati zadevnega gradiva, ni nam hotel odgovoriti na naša vprašanja in ni
se hotel sestati z Odborom za proračunski nadzor za odprto razpravo, kot to naredijo vse
ostale institucije.

Seveda sem zadovoljen, da se je madžarsko predsedstvo odločilo, da bo tukaj prisotno. Za
to se mu je treba zahvaliti. Toda ko govorimo o prijateljskem sporazumu med Svetom in
Parlamentom, moram reči, da če ta obstaja, ali ga lahko prosim vidimo? Svet ima priložnost,
da če tak sporazum obstaja, da ga danes prebere na glas. Radi bi ga videli. Večkrat smo
prosili Svet zanj, toda nikoli ga nismo prejeli. To pa zato, ker ne obstaja. Zato lahko moja
skupina popolnoma podpre predlog, da danes Svetu ne podelimo razrešnice. Namesto
tega bi radi pozvali Svet, naj preneha z bojkotiranjem Parlamenta in odgovori na vprašanja
o svojih računovodskih izkazih.

Danes razpravljamo o računovodskih izkazih EU za leto 2009. Toda ravno tako pomembno,
kot je to, kar nam računovodski izkazi povedo, je pomembno, kar nam ne povedo o nečem,
kar je izredno pomembno za gospodarstvo EU. Pred nekaj dnevi je Europol objavil poročilo
o organiziranem kriminalu v EU. Branje je bilo šokantno. Po izračunih v časopisu Le Monde
samo goljufije na področju DDV stanejo veliko milijard evrov letno. Obstajajo tudi goljufije
v zvezi s kvotami CO2 in druge vrste goljufij. Zato prav gotovo obstaja razlog, da
nadaljujemo in krepimo naše razprave o tem, kako je mogoče v interesu davkoplačevalcev
organizirati gospodarstvo EU.

Marta Andreasen,    v imenu skupine EFD.  – Gospa predsednica, menim, da je norost, če
Evropski parlament potrdi proračun EU za leto 2009, medtem ko finančne nepravilnosti
ali možne goljufije zadevajo med 2 % in več kot 5 % celotnega proračuna. To niso številke,
ki bi si jih izmislila, da bi ustrezale strankarski propagandi, ampak ocene Evropskega
računskega sodišča. Raven nepravilnosti za leto 2009 je neobičajno visoka in je enaka
polovici letošnjega prispevka Združenega kraljestva za EU, kar je približno 6,3 milijona
EUR. Ta položaj se enostavno ne bi dopuščal v nobenem podjetju ali organizaciji: padale
bi glave.

Ta parlament bo odobril razrešnico za 27 agencij EU – dragih in nepotrebnih kvazi
nevladnih organizacij –, medtem ko je Evropsko računsko sodišče sprožilo celovito
preiskavo njihovih računovodskih izkazov za leto 2009. To bi moralo biti opozorilo pred
glasovanjem. Ponavljam, da ni nič drugega kot norost odobriti 523 milijonov
EUR – spomnimo se – davkoplačevalskega denarja, medtem ko uradna revizija EU preiskuje
možne goljufije in slabo finančno upravljanje teh agencij. Preložitev Evropske agencije za
zdravila in Evropske policijske akademije je en del.

Leto za letom poslušamo Evropsko komisijo, kako krivi države članice za nepravilnosti,
toda glede tega ne stori popolnoma nič, ko ima pooblastilo za blokado financiranja.
Namesto tega predlaga, da v zvezi z goljufijami odhodkov EU preidemo s strategije ničelne
tolerance na strategijo dopustnega tveganja. Da bi bile stvari še slabše, zahtevata Komisija
in Parlament povišanje proračuna za naslednja leta. Večina teh povišanj sovpada s področji,
ki imajo največjo stopnjo nepravilnosti. Popolna sramota bo in žalitev davkoplačevalcev,
če bo ta parlament podelil razrešnico za računovodske izkaze za leto 2009. Edini zaključek,
ki ga lahko potegnemo iz glasovanja v prid razrešnici, je ta, da ta parlament in njegovi
poslanci odkrito odobravajo slabo finančno poslovodenje ali še kaj hujšega.

Pozivam britanskega predsednika vlade, da zmanjša prispevek Združenega kraljestva za
EU v skladu z zneskom nepravilnosti, če Evropski parlament ne bo deloval v interesu
britanskih davkoplačevalcev.
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Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Gospa predsednica, dovolite mi, da na kratko zelo
splošno pozovem svoje kolege poslance glede postopka razrešnice. Proračunski nadzor – in
s tem tudi postopek razrešnice – je nedvomno bistven element parlamentarnega dela, toda
po mojem mnenju je ta postopek razrešnice brezzobi tiger. Tudi če bo razrešnica zavrnjena,
ni prave možnosti za zavezujoče sankcije; edina stvar, ki jo je mogoče storiti, je ta, da
predsednik Evropskega sodišča sproži postopke za ugotavljanje kršitev pogodbe pred
Evropskim sodiščem. Če bi bila razrešnica zavrnjena Evropskemu parlamentu, potem bi
imeli absurdno stanje, ko bi predsedstvo Parlamenta uvedlo postopek za ugotavljanje
kršitev proti samemu sebi. Nedvomno je potrebna reforma.

Poleg tega pa dejstvo, da je bila pravna podlaga postopka razrešnice večinoma usmerjena
proti Komisiji, mi pa podeljujemo razrešnice vzajemno z ostalimi institucijami, ustvarja
določeno mero pravne negotovosti, ki bi jo morali preprečiti. Kar v praksi ostaja, so drugi
politični vzvodi, ki jih lahko uporabimo. To ni dovolj za ta postopek razrešnice. Skupaj s
svojimi kolegi poslanci bi zato želel, da si prizadevamo za preoblikovanje postopka
razrešnice.

5. Popravki (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik

6. Razrešnica 2009 (nadaljevanje razprave)

Predsednica.   – Naslednja točka je nadaljevanje skupne razprave o razrešnici za leto 2009.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – Gospa predsednica, prvo vprašanje, o katerem želim
razpravljati, je naša zaskrbljenost glede delovanja evropskih agencij. Te prestavljajo
področja, ki vzbujajo zaskrbljenost in kjer moramo v prihodnosti uvesti spremembe, da
preprečimo slabo upravljanje in se izognemo nepravilnostim, goljufijam, navzkrižjem
interesov in na koncu še slabi porabi.

Ena naša zaskrbljenost je še institucionalna preglednost. Vse agencije EU bi morale na
svojih spletnih straneh objaviti seznam vseh pogodb, ki so bile sklenjene vsaj v zadnjih
treh letih, in Komisija bi morala vključiti te podatke v sistem finančne preglednosti.
Preglednost je potrebna tudi za kroženje osebja med agencijami in prosila sem za pregled
vseh članov osebja, ki so menjali delovno mesto iz ene agencije na drugo.

Drugo področje zaskrbljenosti je navzkrižje interesov in mnogi moji kolegi so to že omenili.
Pravilno upravljanje sedanjih in možnih navzkrižij interesov v agencijah EU zahteva veliko
truda in primere, kot je ta Evropske agencije za zdravila, je treba preprečiti, se jim izogibati
ter jih kaznovati, kadar koli se pojavijo.

Tretje področje zaskrbljenosti je racionalnost in učinkovitost pri delovanju agencij EU,
zlasti v finančni krizi. Predlagam razpravo in tudi realizacijo združitve Evropske policijske
akademije v Europol, saj bi to bila najboljša rešitev za strukturne in ponavljajoče se težave
Evropske policijske agencije. Poleg tega ni mogoče zanikati, da poleg primera Evropske
policijske akademije še veliko agencij EU s podobnimi področji posredovanja opravlja
enake ali dopolnilne dejavnosti s sedežev, ki se nahajajo po vsej Evropi. Komisija bi zato
morala oceniti možnost združevanja agencij, ki imajo dejavnosti, ki se prekrivajo ali so
dopolnilne.

Drugo vprašanje. ki bi ga rada obravnavala na hitro, je dejstvo, da smo se odločili za
preložitev razrešnice in bomo tudi glasovali za preložitev razrešnice za dve agenciji – za
Evropsko policijsko akademijo in Evropsko agencijo za zdravila. Obstajajo resne kršitve
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v zvezi z javnim naročanjem, zaposlovanjem in navzkrižji interesov ter tudi, kar zadeva
Evropsko policijsko akademijo, odobrenimi proračunskimi sredstvi in stornacijo odobrenih
proračunskih sredstev.

Zadnje vprašanje, ki bi ga rada omenila, je preglednost upravičencev sredstev EU. Že kakšno
leto sprašujem Komisijo o tem in to bom počela še naprej. Potrebujemo preglednost za
vse upravičence sredstev EU in tukaj bi vas rada opozorila na nacionalna podjetja, ki imajo
koristi od teh sredstev. Obstajati mora enotna spletna stran v enem ali dveh jezikih in s
skupnimi merili, kjer bo mogoče poiskati vse te upravičence in jih primerjati.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Gospa predsednica, najprej bi povedala, da sem zelo
zadovoljna, ker končno vidim vse akterje v tem postopku razrešnice skupaj. Zlasti bi rada
pozdravila gospoda Caldeiro, predsednika Računskega sodišča in gospoda Becseyja,
predstavnika madžarskega predsedstva, ter seveda komisarja Šemeto.

Kar zadeva sedanji postopek o razrešnici za, zlasti, ostale institucije, kar je moje področje,
bi rada izrazila strinjanje s koraki, ki so bili sprejeti, odkar je lani špansko predsedstvo ob
uporabi Lizbonske pogodbe odločilo, da je tudi čas za uvedbo preglednosti in nadzora nad
računovodskimi izkazi Sveta.

Prijateljski sporazum je bil uporaben prejšnje stoletje, toda njegove osnove so se korenito
spremenile. Hvaležna bi bila, če se bi madžarsko predsedstvo še naprej trudilo za nadaljnji
napredek in obenem priznavalo, da Svet svetuje ali daje priporočila o postopku razrešnice,
toda Parlament je tisti – edina demokratična ustanova Evropske unije, ki je neposredno
izvoljena s strani evropske javnosti –, da odloča in sprejme končno odločitev.

Izrazimo hvaležnost za prizadevanja, ki jih obe instituciji – našo dobro zastopa
gospod Welle – vlagata v to, da imamo postopek, primeren za 21. stoletje, in institucije,
ki morajo biti pregledne in so dovzetne za pričakovanja evropske javnosti.

Kot poročevalka za razrešnico za naslednje leto nameravam zato nadaljevati s tesnim
sodelovanjem s Svetom, toda ta trenutek je odlog še vedno potreben.

Zaključila bom z izrazom zaskrbljenosti nad dogodki in nepravilnostmi, ki so se pripetili
v upravi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESC). Kot forum na evropski ravni
za izražanje mnenj in doseganje soglasij med tremi stebri našega produktivnega in
gospodarskega življenja, ki so v krizi tako potrebna, je to telo, ki se mi zdi bistveno. To je
zadosten razlog za zahtevo, da se upravlja tako brezhibno kot ostale institucije.

Zato namerava moja skupina ob sklepu Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)
o začetku preiskovalnih postopkov in ob nedavni sodbi Splošnega sodišča o razveljavitvi
objave prostega delovnega mesta generalnega sekretarja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora jasno pozvati k odlogu, dokler Evropski ekonomsko-socialni odbor ne dobi
priložnosti, da Parlamentu predloži načrt ali strategijo za reševanje trenutnega položaja
nejasnosti in neprestanih nepravilnosti, ki razkrivajo nujno potrebo po spremembah.

Jan Mulder (ALDE). -    (NL) Gospa predsednica, poročevalec Chatzimarkakis in mnogi
drugi govorci so pravilno izpostavili potrebo, da države članice predložijo izjave o
zanesljivosti. Morda res zgleda, kot da prosimo Svet in države članice za uslugo. Menim,
da gre za napačno razlago stanja in zato menim, da je dobro, da je Svet to jutro prisoten.

Morda bi bilo za Svet dobro, če bi ponovno prebral natančno besedilo medinstitucionalnega
sporazuma, ki je bil sklenjen, ko smo sprejeli finančne perspektive za to obdobje. Sporazum
jasno navaja, da Svet poda izjave na najustreznejši politični ravni. Žal se Svet ni držal teh
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določb. Sporazum je bil mišljen kot usluga za uslugo in morda je dobro, da vas spomnim
na to sedaj, ko se pogajamo o novih finančnih perspektivah.

Svet in Parlament sta bila različnega mnenja o ravni finančnih perspektiv. Razlika je bila
112 milijonov EUR v sedemletnem obdobju. Parlament se je strinjal in popravil svojo
številko na 110 milijonov EUR. V zameno smo želeli več stvari, ki ne bi stale nič. Izjave o
zanesljivosti od držav članic in politična odgovornost ne stanejo nič. To je Svet potrdil s
podpisom.

Kakšen pa je položaj sedaj, štiri leta po tem datumu? Štiri države članice so upoštevale
sporazum, ostale niso. To je dober znak za prihajajoča pogajanja. Držati se morate
povedanega, tudi če je bila takrat Avstrija tista, ki je predsedovala Svetu. Zato menim, da
je bistveno, da dejansko uresničimo dogovorjen akcijski program, ker bodo sicer pogajanja
o novih finančnih perspektivah tvegana.

Na koncu bi se rad dotaknil splošne zadeve. Če se ne motim, je sedaj sedemnajstič, da
Evropsko računsko sodišče ni podalo izjave o zanesljivosti. Glede na prihajajoče evropske
volitve bo ohranjanje položaja, kjer Parlament vsako leto kljub temu podeli razrešnico za
proračun, nevzdržno. Čas je, da bi za spremembo dobili pozitivno izjavo o zanesljivosti.

Derk Jan Eppink (ECR). -    (NL) Gospa predsednica, veseli me, da vas spet vidim tukaj.
Če bi povzel razpravo, bi bila moja sklepna točka, da ima Evropska unija pravzaprav
prevelik proračun. Enostavno se preveč denarja potika naokrog. Ne moremo pametno
porabiti denarja Evropskega regionalnega sklada. Velik delež se porabi neustrezno. To so
sklepi Računskega sodišča. Enako velja za proračun Evropskega parlamenta. Imamo preveč
denarja. Denar nameravamo porabiti za nekoristne projekte, kot je muzej evropske
zgodovine, katerega namen bo verjetno na novo napisati zgodovino. Bolj se nagibam k
temu, da bi ga imenoval mavzolej za gospoda Poetteringa, ker po fotografijah počasi postaja
podoben ravno temu.

Na nas se pritiska, da porabimo denar, preveč denarja se potika naokrog in mi ga nismo
sposobni porabiti. Ko pogledamo poročilo Komisije o proračunu za leto 2010, vidimo,
da obstajajo presežki odobrenih sredstev, presežek 194 milijonov EUR, ki ga še nismo
uspeli porabiti. Gospa predsednica, ko sem vas videl vstopiti, sem pomislil: prišli ste moralni,
bolj beli od bele. Na Nizozemskem bi rekli: vi ste beli tornado. Gospod Šemeta, žel tega ne
morem reči o proračunu Evropske komisije. Naš proračun ni bil moralen, bolj bel od bele,
pač pa bolj siv od sive in temnejši od noči in glede tega sem zelo nezadovoljen.

Vso srečo, gospa predsednica.

Vladimír Remek (GUE/NGL).    – (CS) Gospa predsednica, razpravljamo o navidez rutinski
zadevi, poleg tega gre za denar, ki je že bil porabljen. Letna ponavljajoča se uspešnost tega
postopka bi morala predvsem voditi do položaja, kjer se bodo v prihodnosti zadeve
ocenjevale in pripravile pazljiveje in bolj skrbno. Na primer, za dva največja projekta EU,
sistem za globalno satelitsko navigacijo ter Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj
fuzijske energije, menim, da je nesprejemljivo, da se tako pomembni projekti dobesedno
„utapljajo“ v pomanjkljivostih, ki bi jih vsak dostojni direktor znal odpraviti.

Nepravilnosti pri vključevanju malih in srednje velikih podjetij v satelitski projekt,
pomanjkljivosti pri zaposlovanju in kršitve načela enakega obravnavanja, težave pri
podjetjih ITER glede upoštevanja proračunskih načel, revizij in pravil za zagotavljanje
nepovratnih sredstev; to so le nekatere ugotovljene napake. En glavnih vzrokov za težave
je nedvomno dolgotrajno sprejemanje odločitev o projektih. Če ne bomo jasni glede
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prednostnih nalog, vključno s financiranjem teh ključnih dejavnosti, bo mlačno in neenotno
sprejemanje odločitev še naprej prinašalo ne le navedene težave, pač pa tudi znižanje
splošne kakovosti projektov.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, v splošnem
gospodarskem zategovanju pasov, kjer se od vsakogar zahteva žrtvovanje, menim, da je
bistveno za evropske institucije – ki delujejo po zaslugi denarja evropskih državljanov –,
da imajo finančno poslovodenje karseda pregledno. Zdi se mi nesprejemljivo, da bi eno
od njenih glavnih teles, Svet, še naprej ohranjalo položaj, ki je popolnoma osamljen in mu
primanjkuje preglednosti.

Glede na to, da je Parlament edina evropska institucija, ki je demokratično izvoljena in
neposredno zastopa evropske državljane in davkoplačevalce, menim, da imamo pravico
natančno izvedeti, kako se vsa proračunska sredstva upravljajo. Svet se ne more še naprej
vesti tako, kot se, da zavrača potrebno in ustrezno medinstitucionalno primerjavo.

Evropska unija temelji na osnovnem ravnotežju moči, posebni pravici, ki jo Svet slabi s
svojim delovanjem na tak način. Zato mora čim prej storiti podobno kot ostale institucije
in razložiti Parlamentu – in potemtakem državljanom – kako upravlja s svojim proračunom.

Lucas Hartong (NI). -    (NL) Gospa predsednica, zgleda, da imamo v Evropi novo pravilo:
v primeru dvoma ustanovi agencijo. Danes razpravljamo o poročilih nič manj kot 39
agencij in Parlament se bo odločil, ali jim naj podeli razrešnico za leto 2009. Kar zadeva
mojo skupino, razrešnice prav gotovo ne bi smeli podeliti. Nizozemska Stranka za svobodo
(PVV) je proti tem skrpucalom, ki samo goltajo denar in ne služijo niti enemu samemu
vidnemu namenu. To velja za Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih
razmer. Samo Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij sta že pogoltnila na stotine
milijonov evrov, pa vendar nimata nobenega vpliva na politiko. Sta zgolj debatna krožka,
kjer se popije na litre kave in napiše neskončno poročil, ki jih nihče ne bere.

Gospa predsednica, zato naša skupina ne bo podelila razrešnice, zaključila bo le, da obstaja
veliko tega v agencijah, kar ne deluje pravilno; v bistvu je toliko tega, kar ne deluje v redu,
da bi jih morali čim prej ukiniti.

Monika Hohlmeier (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, komisar, predsedujoči Svetu,
minister, gospe in gospodje, naj na začetku rečem nekaj o pripombah o Hiši evropske
zgodovine. Kot poročevalka za stavbe bi najprej želela dejati, da je številka 136 milijonov
EUR prav gotovo netočna. Drugič, ne govorimo o prestižnem projektu; navsezadnje se
neprestano pritožujemo, da ljudje ne vedo nič o evropskem razvoju od druge svetovne
vojne naprej in sedaj hočemo zagotoviti, da se od dva do tri milijone ljudi na leto seznani
s tem razvojem in izve več o njem – tako da bodo morda manj evroskeptiki.

Skupaj bi morali razpravljati o ravni operativnih stroškov in sinergijah, ki bi se lahko
uresničile z informacijskim centrom. Veliko poslancev je sodelovalo v razpravi. Toda ta
razprava je šele zdaj postala javna in rezultat je ta, da se nekateri poslanci še ne počutijo,
da so bili ustrezno obveščeni. Z zadovoljstvom bom zagotovila pomoč pri takih razpravah
ali zahtevah po informacijah. Menim, da je projekt potreben in koristen, ker morajo ljudje
izvedeti več o evropskem razvoju – sicer bo vedno več evroskeptikov.

Drugič, glede razvojne pomoči. Najprej bi se rada toplo zahvalila gospodu Staesu za dejstvo,
da smo resnično izdelali skupno poročilo v več pogledih, ki jih lahko brezpogojno podprem.
Menim, da je bistveno, da določimo prednostno razvojno pomoč za področja infrastrukture,
zdravja, izobraževanja in zlasti kmetijstva; in zlasti menim, da bi morali razmisliti o uvedbi
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vrednotenja projektov po 10 letih. Naš cilj ni začeti le s kratkoročnimi projekti, ki na koncu
nimajo trajnega učinka.

Poleg tega bi morali zagotoviti doseganje boljšega usklajevanja razvojne pomoči z državami
članicami in da bi lahko enkrat za vselej izvedli vključitev celotnega proračuna za razvojno
pomoč v proračun EU, ker ni razumljivo, zakaj je le del naše razvojne pomoči vključen v
proračun EU.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Gospa predsednica, najprej se bi rad zahvalil vsem
poročevalcem za odlična poročila. Postopek razrešnice proračuna je zelo pomemben za
zagovarjanje finančnih interesov Evropske unije, za zagotavljanje boljšega upravljanja
financ Evropske unije in za preglednejše in odgovornejše ravnanje z denarjem
davkoplačevalcev Evropske unije. Imam nekaj pripomb. Najprej, kršitev pravil o javnem
naročanju ostaja ena najpogostejših napak, ki so navedene v poročilu o razrešnici proračuna.
To je povezano z zapletenostjo teh pravil. Potrebno je poenostaviti pravila javnega naročanja
in določiti jasna ter enotna načela zanje po vsej Evropski uniji. Komisija bi morala analizirati
najboljše izkušnje, pridobljene na tem področju, ker so nekatere države članice, kot je Litva,
že uvedle učinkovita načela naročanja, ki temeljijo na modernih tehnologijah, toda kot
sem omenil, mora Komisija sama izraziti svojo politično voljo o tej zadevi.

Drugič, rad bi poudaril, da izboljšanje kakovosti porabe sredstev ne bi smela biti le
pomembna prednostna naloga Evropske unije, pač pa tudi realna. Potreben je jasen in
hitrejši napredek pri razvoju sistemov učinkovitejšega upravljanja in nadzora v državah
članicah, ki bi zmanjšal raven tveganja napak in bi poenostavil zahteve in pravila. Poročilo,
ki je bilo predstavljeno, na primer poudarja, da je zaradi zapletenih pravil koriščenje
sredstev, ki so namenjena za projekte TEN in TNI ter ostale prednostne naloge kohezijske
politike, počasno. Mislim, da je na tem področju nujno zagotoviti poenostavitev,
učinkovitost in preglednost postopkov.

Tretjič, kot poročevalec, odgovoren za delovni dokument Odbora za proračunski nadzor
„Izboljševanje prevoznih zmogljivosti na vseevropskih železniških oseh“, bi še enkrat rad
pozval Komisijo, da sprejme ukrepe za prilagoditev železniške infrastrukture za opravljanje
vseevropskih storitev ter ukrepe za vzpostavitev manjkajočih povezav na čezmejnih
lokacijah, pomoč državam članicam pri lajšanju zapletov v zvezi z različnimi razdaljami
med tračnicami in zagotavljanje učinkovite finančne pomoči. Nazadnje, kar zadeva
razrešnico v zvezi z izvrševanjem proračuna Evropskega parlamenta za leto 2009, menim,
da mora tudi Parlament sprejeti realne odločitve, ki bodo finančno učinkovitejše.

Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Gospa predsednica, v svojem govoru se želim večinoma
osredotočiti na kohezijsko politiko. Čeprav se je stopnja napak v kohezijski politiki od leta
2008 bistveno zmanjšala, in sicer z 11 % na okrog 5 %, je to še vedno področje, ki nam
predstavlja veliko izzivov glede porabe.

Največji izzivi se navezujejo zlasti na javno naročanje, poleg tega pa je veliko težav,
povezanih s kohezijskimi skladi, prav tako povezanih z zapletenimi izvedbenimi predpisi
in določbami, ki izhajajo iz finančne uredbe, in ne upoštevajo dovolj zapletene mreže
akterjev v regionalnem razvoju.

Veliko se je tudi govorilo o povečanem tveganju napak. Kljub temu se moramo zavedati,
da to ne odpravi osnovne težave predpisov in sistemov, ki so preveč zapleteni. Poleg tega
pa se te težave ne bi smele reševati z napačnega zornega kota.
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Istočasno Parlament preučuje finančno uredbo za prihodnje finančne okvire. Čeprav se ta
postopek razrešnice osredotoča na leto 2009, si je pomembno pridobiti izkušnje za jutrišnji
dan in tudi končno poenostaviti finančno poslovodenje.

Ryszard Czarnecki (ECR). -    (PL) Gospa predsednica, ni pomembno to, da število evroskeptikov
raste zaradi načina, kako institucije EU porabljajo denar; težava je v tem, da si evropski
davkoplačevalci in evropski volivci zaslužijo preglednost in določeno osnovno spoštovanje.
Dejstvo, da se sredstva izterjajo zelo neučinkovito ali da se porabljajo neučinkovito, prav
gotovo ne krepi ugleda Evropske unije ali naših institucij. Prav tako ne prispeva h krepitvi
ugleda agencij, ki so primer določene vrste evrobirokracije in se izogibajo notranjemu in
zunanjemu spremljanju, kjer se zaposluje prijatelje in kjer je ideja o konkurenčnem
postopku izbire čista fantazija. Muzej evropske zgodovine je zelo sporen predlog in zato
bo večina članov naše skupine glasovala proti večini teh poročil.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, evropske
agencije so neprestano v navzkrižnem ognju kritike. Toda po drugi strani pa se zanesemo
na njih, kadar se težave pojavijo skoraj čez noč; na primer, če se na Sredozemlju zahteva
večje število osebja FRONTEX ali če se v živalski krmi najde dioksin. Iz tega razloga bi rad
prosil vse svoje kolege poslance, da za te razrešnice uporabijo občutek za sorazmernost
in politično previdnost.

Objektivno moramo ovrednotiti učinkovitost upravljanja, če se želimo izogniti mnenjem
in predpostavkam ter dobiti jasen pregled nad tem, kar agencije dejansko dosegajo. Že
nekaj časa delam na tem.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, komisar, v tem parlamentu bi rada
tudi toplo pozdravila madžarsko predsedstvo in predsednika Računskega sodišča. V imenu
skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) bi se rada zahvalila vsem
poročevalcem za njihovo sodelovanje in tudi vsem predstavnikom institucij, da so prišli.

V tej začetni fazi bi rada povedala Svetu, da so poslanci tega parlamenta izvoljeni, da
nadzorujejo izvršilno oblast. Zamisel, da bi nacionalne vlade lahko nadzorovale Evropski
parlament, je nezaslišan poskus slabitve tega parlamenta. Zato vaša ponudba ni v resnici
ponudba. Je ponudba, da bi nas naredili majhne in šibke. Kako bi se nacionalni parlamenti
odzvali na tak predlog? Če si tega ne bi upali na nacionalni ravni, prosim, ne poskušajte
na evropski.

Glede razrešnice Evropskega parlamenta bi rada povedala, da je mogoče opaziti spremembe
pri upravljanju pod sedanjim predsedstvom in sedanjim generalnim sekretarjem. Izrecno
bi se rada zahvalila Skupini PPE pri teh prizadevanjih. Vidimo lahko, da se ukrepi sprejemajo
in da se na našo zahtevo stvari opravijo – kot je posredovanje pri prostovoljnem
pokojninskem skladu –, ki so bile neizogibno potrebne za preprečitev takojšnje
nesolventnosti tega sklada v letu 2009.

Zdaj bi rada predvsem komentirala predloge za reformo Kadrovskih predpisov. V poročilu
gospoda Chatzimarkakisa sta to odstavka 77 in 81. Ti predlogi so vodili do nezaslišanega
lobiranja s strani prizadetih, vključno s poslanci v tem parlamenta. Toda kritika Kadrovskih
predpisov je upravičena. Predpisi še vedno živijo v petdesetih in niso bili nikoli posodobljeni.
Dnevi potovanja se računajo na podlagi časa, ki je bil potreben v času parnih vlakov, in
ugodnosti so iz časov, ko je bilo delo v tujini nekaj izredno nenavadnega. Danes več niso
upravičene. Danes imamo zadnjo in dejansko našo edino priložnost, da vnaprej vplivamo
na reformo Kadrovskih predpisov.

10-05-2011Razprave Evropskega parlamentaSL26



Moj predlogi obravnavajo tudi zadevo, ali je običajno za člana osebja Komisije – ne
vključujoč pravice do letnega dopusta, poslušajte –, da ima do sedem tednov plačanega
dopusta in to vsi tisti, ki zaslužijo več kot 10 000 EUR neto na mesec. Po mojem mnenju
bi morale biti nadure prav gotovo vključene v to plačo. Tukaj govorimo o ustvarjanju
novih delovnih mest. Z izločitvijo teh nekaj prostih delovnih dni bi lahko ustvarili okrog
tisoč delovnih mest. Namesto črtanja dni se bi lahko ta nova delovna mesta uporabila za
nove evropske naloge, tako da se bi lahko obrnili na Evropsko komisijo, namesto da bi
morali ustanavljati vedno nove organe in agencije.

Radi bi tudi dobili resnični pregled nad upravnimi stroški. Sedanjih 6,7 % proračuna je
daleč prenizka ocena. Morda velja za neposredno vodenje, toda vsekakor pa ni točna, če
vključimo vse upravne odhodke – vključno s temi v državah članicah – za upravljanje
skladov EU. Predlagam, da tukaj v Odboru za proračunski nadzor izdelamo samoiniciativno
poročilo o dejanskih upravnih stroških Evropske unije.

Bogusław Liberadzki (S&D). -    (PL) Gospa predsednica, komisar, to razrešnico štejem
kot še eno v nizu razrešnic, ki so bile podeljene v zadnjih letih, in dobro se spomnim, kako
resni so bili naši zadržki pred tremi leti, zlasti v zvezi s področji, kot so strukturni skladi,
Kohezijski sklad, regionalni skladi in zunanji ukrepi. Treba je priznati, da je Komisija v
zadnjih dveh letih izpolnila določene zaveze s tem, ko je naredila vidne izboljšave, kot je
zmanjšanje ravni napak, ki je bila zabeležena v zadnjih treh letih. Menim, da je dobra
priložnost, da komisarju Šemetu povemo, da smo videli in opazili te napredke, da jih
upoštevamo in da so dober znak.

Toda še vedno imam številne pomisleke. Prvo, postopek za izterjavo napačno porabljenih
sredstev je prepočasen. Drugič, obstaja določen odpor, da bi se osredotočili na prednostne
projekte ali da bi govorili o stopnji napak za te projekte. Menim, da ne glede na vrednost
projekta obstaja razlog, zakaj prihaja do napak pri financiranju in porabi sredstev. Zelo
me skrbi vse večje razhajanje med obveznostmi in plačili, kar pomeni, da je vse večja malha
z denarjem, ki je države članice očitno ne morejo porabiti. Za to so krive države članice.

Nepripravljenost Sveta, da bi sodeloval s Parlamentom pri razrešnici, je izredno
zaskrbljujoča. Toda z nami vidim gospoda Becseyja, ki je svoj čas deloval v tem parlamentu,
in za katerega menim, da bo sposoben prepričati Svet, da je Parlament edino demokratično
in neposredno izvoljeno telo, do katerega ima Svet obveznost poročanja. Nazadnje, strinjam
se z mnogimi zadržki, ki so bili izraženi glede agencij, čeprav se moji zadržki navezujejo
le na le nekaj izmed njih.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Gospa predsednica, moj govor bo obravnaval podelitev
razrešnice Evropski agenciji za zdravila, toda bolj ali manj enak govor bi lahko imela o
Evropski agenciji za varnost hrane. Reči moram, da je Odbor za proračunski nadzor opravil
odlično delo in če je kdaj čas, da Parlament izrazi svoje stališče, je to ob glasovanju o
razrešnici. Torej obstaja proračunski vidik glede tega, kar bom sedaj povedala in se navezuje
na delo Evropske agencije za zdravila. Najprej, v smislu njene pasivnosti pri aferah glede
benfloureksa ali zdravila Mediator – to je popolnoma nesprejemljivo.

Drugič, v smislu reševanja navzkrižij interesov, navedla bom le en primer. Skupaj z našo
kolegico gospo Parvanovo in skupino nevladnih organizacij sem javno obsodila resnično
škandalozen primer izvršnega direktorja Agencije. Celotno afero je precej malomarno
vodil upravni odbor Agencije, za kar je nemogoče vzpostaviti zaupanje. Vloga naših agencij
je dati nam orodja za sprejemanje odločitev in omogočiti nam in našim državljanom, da
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bolj zaupamo v dane smernice. Zato močno podpiram preložitev razrešnice in bom
glasovala za le, če bomo popolnoma zadovoljni glede navzkrižja interesov.

Peter van Dalen (ECR). -    (NL) Gospa predsednica, Eurobarometer kaže, da navdušenje
nad Evropsko unijo že leta bledi. Samo pet držav članic je takih, kjer večina prebivalstva
govori o Evropski uniji z odobravanjem. Kar zadeva državljane, je Evropa sopomenka za
razsipavanje denarja. Te pripombe moramo vzeti resno in moj kolega poslanec, gospod
Itälä, je storil prav to. Trdi, da je od Parlamenta neodgovorno, da še naprej zaseda na dveh
lokacijah. Popolnoma se strinjam z njim. Gospodu Sarkozyju pravim: konec moramo
narediti potovanju Parlamenta sem ter tja med Brusljem in Strasbourgom.

Prav tako moramo biti odgovorni, kadar gre za naše lastno nadomestilo za splošne stroške.
Zaradi pomanjkanja take trdne odgovornosti bodo poslanci Evropskega parlamenta kmalu
ugotovili, da okoliščine govorijo proti njim in da bi resnično morali posvečati več pozornosti
nadomestilom za splošne stroške. To se mora spremeniti. Gospod Itälä v uvodni izjavi 5
pravilno ugotavlja, da moramo sprejeti ustrezne ukrepe za odgovoren odnos do našega
nadomestila za splošne stroške. Upam, da bo ta uvodna izjava ostala, ker je dobra za
verodostojnost in preglednost.

Jan Olbrycht (PPE).   – (PL) Gospa predsednica, vsaka razprava o razrešnici se odvija v
določenem kontekstu. Po eni strani se današnja razprava odvija v okviru krize, sprejemanja
preventivnih ukrepov in izkušanja finančnih težav s strani nekaterih držav članic, medtem
ko se po drugi strani odvija ob novi finančni perspektivi za obdobje po letu 2014, ki je že
v osnutku. Zavedati se moramo dejstva, da naše današnje pripombe glede izvrševanja
proračuna resno vplivajo na razpravo o prihodnosti finančne perspektive. Zato razprava
o razrešnici ni pomembna le v smislu spremljanja, pač pa tudi v smislu popravljanja napak
in upoštevanja področij, kjer nismo bili uspešni ali kjer posodobljeni ukrepi pomenijo, da
smo soočeni z novimi zahtevami.

Značilna lastnost te razprave ni le dejstvo, da vedno več ljudi kritizira proračun, ampak
tudi, da so rezultati očitno boljši, na primer, kar zadeva kohezijsko politiko, kjer so bile
narejene očitne izboljšave, čeprav so te izboljšave ostale neopažene s strani kritikov
evropskega proračuna. Prav tako bi rad opozoril na dejstvo, da morajo ti pozitivni rezultati
sedaj biti vključeni tudi v naša razmišljanja o prihodnjem delovanju, ali z drugimi besedami,
vrsta delovanja, ki jo je treba nadaljevati, in predpisi, ki jih je treba uvesti, zlasti kar zadeva
izterjavo sredstev.

Parlament bi rad opozoril tudi na naslednje: razpravo o tem, ali se je proračun izvrševal
pravilno, mora spremljati razprava o učinkovitosti politik. Na to se zelo pogosto sklicujemo
v parlamentarnih dokumentih, toda osredotočamo se na postopke. Veliko se je govorilo
o Evropi rezultatov, toda to ni enako kot sledenje pravilnim postopkom. Eno vodi k
drugemu, toda pozorni moramo biti tudi na učinke in rezultate naših dejanj.

PREDSEDSTVO: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Derek Vaughan (S&D). -   Gospod predsednik, vsem poročevalcem se želim zahvaliti: za
nas so opravili pomembno delo.

V svojem prispevku bi rad komentiral nekaj poročil, naprej razrešnico Odboru regij. Odbor
regij je seveda glas regij, toda prav tako prinaša veliko programov EU. Zato bi bilo napačno
predlagati, kot so nekateri storili, da bi se moral financirati sam.
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Kar zadevo razrešnico Komisiji, podelitev razrešnice podpiram. Čeprav je treba storiti več,
kot je začrtano v poročilu, menim, da je zmanjšanje stopnje napak za regionalno politiko
z 11 % na 5 % resnični napredek. Strukturni skladi so izredno pomembni za kraje, kot je
Wales – od koder prihajam –, kjer se dobro izvajajo. Zato moramo zagotoviti, da strukturni
skladi ne pridejo na slab glas ali da se jih ne ogrozi.

Kar zadeva razrešnico Svetu, podpiram preložitev. Člani Sveta nam pogosto pridigajo o
potrebi po preglednosti, zato bi oni sami morali biti dovzetni za zagotavljanje informacij
o svojih izdatkih. Žal, nekateri tega ne želijo narediti.

Na koncu bi rad nekaj besed posvetil razrešnici Parlamentu. Zmeraj je sporno razmisliti o
lastni porabi in naš proračun prav gotovo prejema veliko pozornosti, kar je v gospodarskih
in finančnih težavah morda razumljivo. Zato sem zadovoljen z mnogimi predlogi iz
poročila, vključno z vprašanji glede politike stavb in nagrad – ki jih je treba pregledati in
narediti preglednejše –, in nadomestil in pomembnim vprašanjem potrebe po strategiji
varčevanja za proračun Parlamenta.

Lahko bi trdili, da mnoge točke bolj zadevajo prihodnje proračune kot pa proračun za leto
2009, toda menim, da se moramo pri preučevanju katerega koli proračuna in katere koli
razrešnice ozreti v prihodnost in zagotoviti, da se kaj naučimo iz preteklosti.

Richard Ashworth (ECR). -   Gospod predsednik, šestnajstič zapovrstjo je Računsko
sodišče izreklo izjavo o zanesljivosti s pridržkom, kar pomeni, da je bilo šestnajsto leto
javno zaupanje v celovitost upravljanja naših finančnih zadev ogroženo. Priznavam, da si
je Komisija prizadevala za izboljšanja, toda pri glasovanju za podelitev razrešnice lahko
glasujem le za rezultate in ne za namene.

Revizorsko poročilo, da na vse preveč postavk pomembno vplivajo napake, in ker je 80 %
naše porabe pod skupnim upravljanjem z državami članicami, je popolnoma jasno, da
morajo države članice sprejeti večjo odgovornost. Jasno je tudi, da mora Komisija dati večji
poudarek za doseganje tega rezultata. Dokler ne bom videl dokaza za bistveno izboljšanje,
bom še naprej glasoval proti podelitvi razrešnice proračuna.

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Gospod predsednik, najprej bi rada čestitala vsem
poročevalcem za veliko delo, ki so ga opravili glede te razrešnice, in zadovoljna sem tudi,
da je Svet prisoten na tej razpravi.

Sedež Evropskega parlamenta v Strasbourgu je vprašanje evropske identitete in ne le
vprašanje varčevanja denarja. O tem razpravljam danes v tem parlamentu med razpravo
o razrešnici za leto 2009, ker nekateri člani Odbora za proračunski nadzor obravnavajo
simbol francosko-nemške sprave kot blagoslov, kot lahek način za znižanje stroškov.

Vprašanje odhodkov Parlamenta zanima tudi mene. Glede tega predlagam, da imamo
skupinske tedne raje v Strasbourgu kot pa v Bruslju; tako bi zagotovili, da je naš
parlamentarni sedež v Strasbourgu stroškovno učinkovit. Ker želimo privarčevati,
predlagam druge stvari, kot je ukinitev petkove dnevnice za naše kolege in tudi dnevnice
za novinarje. Evropa je dovolj privlačna za novinarje, da jim ni treba dati dnevnice.

Proračuna ne bi smeli uporabiti kot izgovor za prisvojitev pomembnega vprašanja, ki
presega proračunski nadzor, in čeprav pozdravljam pomembno delo, ki ga je opravil
gospod Itälä, naš poročevalec, povem tole glede te razrešnice.

Nazadnje, ker govorimo o prihrankih, bi rada, da uredimo in reorganiziramo sistem za
povračila sponzoriranih skupin obiskovalcev. Menim, da ni moralno, da povrnemo stroške
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vodji skupine v gotovini na dan obiska, ne da bi se potrudili in preverili, koliko je skupina
potrošila. To daje zelo slab vtis o naši instituciji. Obvestila bi vas, da dodeljen znesek včasih
presega dejansko porabljen znesek. Smiselno bi bilo, da bi skupine poslale oceno stroškov
pred obiskom, Parlament bi jim plačal za stroške vnaprej na bančni račun, preostanek pa
bi se izplačal ob predložitvi računa, ki bi podrobno prikazoval dejansko nastale stroške,
seveda do določenega zneska.

José Manuel Fernandes (PPE). -    (PT) Gospod predsednik, komisar, gospod Becsey, gospe
in gospodje, najprej bi rad čestital vsem poročevalcem za odlično opravljeno delo. V tem
govoru se želim zlasti osredotočiti na postavko 5 v zvezi z upravnimi odhodki in odhodki
iz poslovanja različnih institucij ter spomniti, da upravni odhodki in odhodki iz poslovanja
predstavljajo manj kot 6 % letnega proračuna Evropske unije.

Kljub tej številki menim, da je bistveno upoštevati načela ekonomije, učinkovitosti in
uspešnosti. Za proračunsko izvajanje velja predvsem, da je treba prihranke spodbujati in
podpirati. Istočasno pa nikakor ne smemo spodbujati in podpirati popolne uporabe vseh
sredstev za vsako postavko.

Pomembno je zagovarjati strogost in varčevanje ter obenem to, da ima Parlament minimalne
vire, ki jih potrebuje za odličnost pri sprejemanju zakonodaje. Kar zadeva razlago in
prevajanje, menim, da je bistveno in pomembno, da se poslanci lahko izražajo in delajo v
svojem maternem jeziku. V bistvu s tem dajemo pomen motu „Združena v raznolikosti“.

Mislim, da bi namesto zgolj rastočega proračuna morali imeti ničelni proračun na začetku
vsakega parlamentarnega zasedanja in da bi poleg tega bili proračuni institucij večletni.
Nadzor ne sme pomeniti birokracije, saj je ta vedno nepotreben strošek. Načelo zaupanja
v institucije bi moralo prevladovati.

Nazadnje, razrešnica ne sme biti čas za razpravo o podrobni politiki, ki zahteva širše
soglasje, zlasti spremembe Pogodb. Menim, da je na primer razprava o vprašanjih glede
kraja dela v poročilih o razrešnicah neprimerna.

Thomas Ulmer (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, spoštovani člani Sveta in Komisije,
gospe in gospodje, rad bi komentiral agencije, s katerimi sem imel opravka kot član Odbora
za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Toda najprej naj povem eno stvar o stalni razpravi Strasbourga proti Bruslju. Sem odločni
zagovornik Strasbourga in če obstaja dvom, potem bi morali preseliti ves parlament v
Strasbourg in ne v Bruselj. Strasbourg je simbol evropske enotnosti, ki je ne smemo zavreči.

V Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane smo pregledali šest agencij, ki so v
smislu intenzivnosti in kakovosti dela dosegle izjemne rezultate. Stopnja napak se je očitno
zmanjšala. Zato bi rad izkoristil to priložnost, da pohvalim osebje teh agencij.

V Evropski agenciji za kemikalije, ki večinoma nadzira naše projekte REACH, so bila
ustvarjena 104 nova delovna mesta. Pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) je treba
opozoriti, da moramo doseči natančnejše spremljanje in večjo preglednost. Pri Evropskem
centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni ali ECDC smo ugotovili, da sredstva niso
bila popolnoma porabljena. Vse njegove naloge še niso razrešene. Evropska agencija za
okolje zanesljivo zagotavlja podatke in številke, ki so zelo pomembne za naše delo, za
oblikovanje prihodnosti. Toda rad bi, da bi natančneje izdelali, katere skupne stroške bo
Unija zmanjšala zaradi okoljskih izboljšav in da bi te številke predstavili. Evropska agencija
za zdravila ima še očitno vedno začetniške težave, kljub temu da obstaja že nekaj let. Našli
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smo nekaj računovodskih napak in neustrezno usklajevanje med finančnimi in znanstvenimi
storitvami tukaj.

Na splošno pa se mi zdi delo agencij zelo dobro.

Jens Geier (S&D).   – (DE)Gospod predsednik, rad bi se zahvalil gospodu Ulmerju za
njegov objektivni prispevek. Je prijetno nasprotje več stvarem, ki sem jih to jutro slišal reči
o agencijah. Izredno moreče je, da se mnogi poslanci evroskeptičnega dela tega parlamenta
ne morejo spraviti na nič drugega kot pa na agencije, kadar se govori o zmanjšanju
proračuna.

Naj vas spomnim, da se je pri dodeljevanju agencij zdelo, da predsednikom vlad in vladam
držav članic Evropske unije ni teh agencij na njihovih tleh nikoli dovolj. Zdaj pa se ljudje
obnašajo, kot da so agencije nadloga Evropske unije.

Zelo sem zadovoljen glede objave študije Evropskega računskega sodišča v zvezi s stroški
vodenja teh agencij. Menim, da nam bo študija končno zagotovila osnovo za objektivno
razpravo.

Veseli me – kot sem dejal prej v svojem prispevku –, da so to jutro z nami predstavniki
madžarskega predsedstva. To ni nekaj, kar bi lahko pojmovali za samoumevno, kadar gre
za razpravo, ki vključuje razrešnico Svetu. Zato bi vas rad nagovoril neposredno, gospod
Becsey. Zadovoljen sem, da je Svet pripravljen priznati – kot sem razumel iz pripomb
gospoda Deutscha – da je treba proračunske postopke in postopek razrešnice obravnavati
drugače.

Ta evropski parlament zastopa ljudi in zahteva odgovornost za porabo davkoplačevalskega
denarja. Zato ne bomo zanemarili zahteve, da Svet odgovarja za denar, ki mu je dan iz
proračuna Skupnosti za financiranje svojega dela. Seveda bi se lahko pogajali o marsičem,
na primer, kakšno obliko bi moral imeti postopek razrešnice v prihodnosti. Toda rad bi
vas vprašal, ali resnično pričakujete, da se bo Evropski parlament pogajal o nečem, kar je
naša pravica iz pogodb. Navsezadnje bi to lahko imelo za posledico, da bi ta pravica bila
omejena. Ne vidim, zakaj bi jaz, kot poslanec Evropskega parlamenta, to storil.

Žal nimamo veliko priložnosti, da bi skupaj razpravljali, in vesel bi bil, če bi to priložnosti
izkoristili in nam pojasnili enkrat za vselej, kdo v Svetu se dejansko bori proti potrebni
preglednosti.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Gospod predsednik, z zanimanjem sem prisluhnil
informacijam o težavah s komunikacijo z Evropskim svetom glede izpolnjevanja njihovega
poglavja o splošnem proračunu.

Kolikor vem, je nadzor nad izvršilno oblastjo ena izmed temeljnih nalog poslancev
Evropskega parlamenta. Svet, Komisija in tudi ostale institucije EU upravljajo s finančnimi
viri državljanov EU po sprejetih pravilih. Zato je naravno, da izvoljeni predstavniki ljudstva
opravljajo nadzor v imenu davkoplačevalcev, ali institucije ravnajo z denarjem državljanov
previdno in v skladu s sprejetimi pravili. Enako velja v vseh demokratičnih državah. Zato
ne razumem stališča Evropskega sveta, ki zavrača sodelovanje z nami, ki je potrebno, da
ocenimo njihov proračun.

Ne sprašujemo, ali gospod Sarkozy ali gospa Merkel obiskujeta boljše ali slabše restavracije
ali kupita boljše ali slabše kovčke ali kupujeta oblačila tega ali onega proizvajalca,
sprašujemo pa, kako ravnata z javnimi sredstvi davkoplačevalcev in do tega imamo vso
pravico, onadva pa sta v celoti obvezana, da zagotovita te informacije.
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Zsolt László Becsey,    predsedujoči Svetu. −  (HU) Gospod predsednik, ker imam le dve
minuti za odgovor, bi želel izpostaviti samo nekaj stvari. Ena je, da naj ponovim, da smo
pripravljeni doseči dolgoročni sporazum v razpravi med Svetom in Parlamentom. Samo
to lahko reši težavo, in sicer težavo legitimnosti, ki jo je omenila tudi gospa Gräßle. Naj
vam povem, da vem, da je Parlament neposredno izvoljeno telo – navsezadnje sem bil tudi
poslanec; toda tukaj legitimni voditelji in ministri so tudi v Svetu. Poleg tega obe telesi
enako sodelujeta v postopku razrešnice: eno na ravni priporočil in drugo pri končni
razrešnici. V predloženem priporočilu smo ločili proračunski postopek od postopka
razrešnice.

Rad bi prosil za imenovanje delegacije, ki se bo pogajala v imenu Parlamenta, in dogovor
bi morali doseči s politično reprezentativno delegacijo za Parlament. Ni koristno nadaljevati
s temi težavami. Prav tako jasno izhaja iz osnutka memoranduma o soglasju, ki smo ga
predložili, da moramo tudi razjasniti, zagotavljanje katerih podatkov spada v pristojnost
Sveta in katerih ne. Mislim, da bo to spodbudilo zastopanje med različnimi upravami. Nato
bo od nas mogoče zahtevati, da naj zagotovimo podatke, ki spadajo v pristojnost Sveta.

Kar zadeva nacionalne izjave, ki so bile večkrat omenjene, predlagam, da bi to morali rešiti
v razpravi o finančni uredbi. Vem, da glede tega obstajajo predlogi. Seveda je treba upoštevati
zapletenost tega vprašanja v nekaterih državah članicah, toda ponavljam, da bo to zelo
pomembna točka razprave v drugem postopku.

Gospod predsednik, hvala za besedo, še enkrat bi rad pozval vse, da naj ne sprevrnejo
odnosa med dvema telesoma ali institucijama, ki podeljujeta razrešnico, v bitko. Namesto
da težavo poslabšamo na razpravo sekretariatov in birokratov preko pošte, se usedimo,
pogajajmo ter dosezimo dogovor.

Algirdas Šemeta,    član Komisije.  − Gospod predsednik, ta razprava potrjuje širše skupno
razumevanje Parlamenta in Komisije na poti naprej in potrebo po izboljšanju naših politik
in programov, kar bo prineslo dodano vrednost državljanom EU. Mislim, da se gibljemo
v pravo smer, in vprašanja, ki ste jih postavili glede uvedbe izjav o upravljanju, več
avtomatizma pri uporabi sankcij in dela na izterjavah, so resnično pomembne teme, s
katerimi se ukvarja Komisija.

Zlasti bi se rad zahvalil gospe Grässle za delo na finančni uredbi. Menim, da je zelo
pomembno, da je predlog Komisije o uvedbi izjav o upravljanju končno odobren, saj to
vprašanje resnično govori o povečanju odgovornosti naših držav članic, ki so odgovorne
za upravljanje 80 % vašega proračuna. Mislim, da bomo z racionalnejšo in veliko bolj
samodejno uporabo ustavitve plačilnega postopka pri razrešnici za leto 2010 videli, da
ustavitev plačil narašča in da se službe več ne bojijo uporabiti tega instrumenta pri svojem
delu.

Prav tako sodelujemo z državami članicami na izterjavah in poročevalcu smo predložili
veliko informacij o razmerah glede izterjav. Mislim, da bomo s sodelovanjem našli poti za
izboljšanje tega položaja. Sankcije so seveda dobra stvar, toda iskati moramo tudi pobude,
in to je pomembna tema v smislu lajšanja dejavnosti naših držav članic.

Vsi se strinjamo, da smo napredovali glede poenostavitve naših pravil in o tem smo
predstavili svoja stališča. Ti predlogi bodo upoštevani pri pripravi novih programov za
naslednji večletni finančni okvir. Popolnoma se strinjam, da je naša zakonodaja o javnem
naročanju zelo zapletena in na področju javnega naročanja se pojavlja veliko napak. Zato
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je Komisija začela z javnim posvetovanjem in izboljšavo pravil javnega naročanja in upam,
da bo to vodilo do veliko enostavnejšega in učinkovitejšega sistema.

Kar zadeva Kadrovske predpise, je čas za ponovni pregled, in moj kolega Maroš Šefčovič
dela na njihovi prenovi. To je seveda zapleteno vprašanje in upoštevati moramo vse te
občutljive zadeve, ki so povezane s poenostavitvijo, toda dejstvo je, da so določene določbe
v Kadrovskih predpisih res zastarele in jih je treba ponovno premisliti in prenoviti.

Seveda bo Komisija uradno odgovorila na vaša priporočila v poročilu o spremljanju, ki bo
predstavljeno konec poletja, toda kot lahko vidite, že trdo delamo na krepitvi upravljanja
proračuna EU in izboljšanju uspešnosti naših programov. Veselim se našega prihodnjega
sodelovanja.

Jorgo Chatzimarkakis,    poročevalec. – (DE) Gospod predsednik, najprej bi se rad v imenu
Parlamenta ponovno zahvalil komisarju za odlično sodelovanje. Ponovno ste izpostavili
določene točke. Te bi morali jemati kot izhodišče za naše nadaljnjo delo. Prav tako bi vas
prosil, da posredujete našo zahvalo vašim kolegom, saj smo imeli zelo intenzivno izmenjavo
mnenj z mnogimi posamezniki – zlasti bi rad omenil gospoda Cioloşa in
gospoda Hahna – in oba sta bila pripravljena sodelovati. Prosim vas še enkrat, da jima
posredujete to sporočilo.

Zahvalil bi se rad predsedujočemu Svetu, gospodu Becseyju, za njegove jasne besede.
Govoril je zelo jasno; morda nam ni všeč, kar je povedal, toda navsezadnje je bil jasen v
tem, kar je povedal, in za to smo mu hvaležni. Menim, da je prav, da ste tukaj. Mislim, da
ni posebnega razloga, da to omenjamo. Kljub temu je dobro, da ste tukaj.

Nazadnje bi se rad zahvalil predsedniku Evropskega računskega sodišča, gospodu Caldeiri,
s katerim Parlament vedno uživa iskreno in dobro sodelovanje. To zelo cenimo. Naše delo
ne bi bilo mogoče brez vašega dela v ozadju. Naša razrešnica temelji večinoma na vaših
prispevkih. Radi bi vas videli, da igrate večjo vlogo pri prihodnjem ocenjevanju revizij
poslovanja, gospod Caldeira. Prihodnost Evropske unije ni odvisna le od tega, da se skladi
porabijo zakonito in pravilno, pač pa tudi in predvsem od tega, da se porabijo koristno; z
drugimi besedami, učinkovito in uspešno. To bo del revizije poslovanja v skladu s členom
318 Lizbonske pogodbe. Kot Parlament bi radi imeli letno razpravo o reviziji poslovanja
Komisije in želel bi, da ste povabljeni na razpravo z nami kot predstavnik Evropskega
računskega sodišča. Iskreno se zahvaljujem svojim kolegom poslancem in vsem vključenim.

7. Dobrodošlica

Predsednik.   − Za trenutek bi rad preložil razpravo in naznanil, da je danes v častni galeriji
z nami profesorica Dagmar Lieblová, predsednica Spominskega društva žrtev v Terezinu
iz Češke republike, in jo lepo pozdravil.

(Aplavz)

Profesorico Lieblovo spremlja v Strasbourgu 28 študentov iz Prage in Hamburga, ki so
sodelovali na dvoletnem projektu ter raziskovali selitev čeških prisilnih delavcev iz
Hamburga v koncentracijsko taborišče Terezin.

Je na obisku našega Parlamenta na povabilo našega podpredsednika, gospoda Roučeka,
in gospoda Fleckensteina, njen projekt pa je prejel evropsko nagrado.
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Najlepša hvala profesorici Lieblovi in njenim študentom za njihov velik prispevek k našemu
nadaljnjemu razumevanju evropske zgodovine in za njihovo zavezanost k moralnim
vrednotam, ki navdihujejo Unijo.

8. Razrešnica 2009 (nadaljevanje razprave)

Predsednik.   − Zdaj bomo nadaljevali z razpravo o razrešnici za leto 2009 (39 poročil).

Ville Itälä,    poročevalec.  −  (FI) Gospod predsednik, ko sem v uvodnem govoru razpravljal
o varnosti Parlamenta, je predsednik Buzek takoj dejal, da je o tem vprašanju razpravljalo
predsedstvo. To je odlična in pomembna stvar, zato se zahvaljujem generalnemu sekretarju,
ki je sprejel hitre ukrepe. Želim se mu zahvaliti za mnoge druge korake, ki jih je sprejel in
so vodili do izboljšav v tem parlamentu. Leto 2009 je bilo volilno leto, po katerem smo
imeli nove statuse za pomočnike in poslance. S temi je bilo veliko težav in generalni sekretar
ter delovna skupina RothBehrendt so uvedli spremembe in to je odlično.

Mnogi so vprašali, zakaj izpostavljam vprašanje potovanja med Strasbourgom in Brusljem.
Razlog je v tem, da davkoplačevalci ne razumejo, zakaj zapravljamo denar, ki ga plačajo
kot davke. Kaj se zgodi takrat, ko ljudje ne razumejo? Na Finskem smo imeli pred kratkim
volitve. Edini, ki so slavili, so bili evroskeptiki, in zlahka so zmagali. Če se bo ta trend razširil
po Evropi, bomo imeli velike težave na pomembnih področjih. Finska sedaj ne namerava
potrditi portugalskega svežnja. Te zadeve vplivajo ena na drugo in zato poskušam razložiti,
da če ne bomo sedaj pripravljeni kaj spremeniti, nas javnost ne bo podprla in izgubili bomo
na pomembnih in bistvenih vprašanjih. Zato moramo rešiti manjša.

Tamás Deutsch,    poročevalec.  −  (HU) Gospod predsednik, gospe in gospodje, dovolite
mi, da se zahvalim vsem, ki so obogatili današnjo razpravo s svojimi dragocenimi
pripombami. Kot sem navedel v svoji pristojnosti poročevalca, ali če sem natančen,
namestnika gospoda Rivellinija, je Evropskemu parlamentu predloženih sedem predlogov
o razrešnici. Sedem predlogov o razrešnici zadeva sedem zelo pomembnih evropskih
institucij.

V svojem poročilu o razrešnici gospod Rivellini predlaga, da mora Evropski parlament
podeliti razrešnico Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, Evropskemu
sodišču, Evropskemu računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in
Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter njihovim službam. Današnja razprava
nam je potrdila, da se Evropski parlament s tem strinja.

Eden od predlogov gospoda Rivellinija zadeva razrešnico Evropskemu svetu. Tukaj spet
med poslanci in skupinami Evropskega parlamenta vlada soglasje, da je razrešnico treba
preložiti.

Rad bi pozdravil opažanje državnega ministra Becseyja, ki ga je podal v današnji razpravi.
Menim, da so koraki v zvezi z delom madžarskega predsedstva pomembni. Če se bodo ti
koraki nadaljevali, ko bo jeseni dal Parlament vprašanje o razrešnici Svetu na svoj dnevni
red, bo končno mogoče, da bo Evropski parlament podelil razrešnico Evropskemu svetu
s podporo dolgoročnega sporazuma med Evropskim svetom in Evropskim parlamentom
o postopku razrešnice Svetu.

Ob upoštevanju teh misli bi se rad še enkrat zahvalil vsem, ki so prispevali s svojim delom
Parlamentu, da je danes sprejel odločitev o teh sedmih predlogih.
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Bart Staes  , poročevalec.  −  (NL) Gospod predsednik, komisar, minister Deutsch, gospe in
gospodje, ob koncu te razprave bi se rad posebej zahvalil Evropskemu računskemu sodišču.
Z nami je gospod Caldeira. Danes še ni imel priložnosti, da bi spregovoril, toda imel je
možnost spregovoriti novembra, na začetku celotnega postopka razrešnice pred nekaj
meseci. Izrecno bi se rad zahvalil njemu in njegovi ekipi, njegovim kolegom, saj brez dela
Računskega sodišča ne bi mogli tako dobro paziti na evropski proračun in proračune vseh
podrejenih agencij. Po mojem mnenju je opravil zelo pomembno delo, ne le kar zadeva
njihovo letno poročilo, pač pa tudi mnoga vmesna in posebna poročila, ki smo jih prejeli
od njih.

V tem pogledu se moramo naučiti še nekaj. Mislim, da ta parlament namenja premalo
pozornosti tem posebnim poročilom. Mislim, da bi morali posebna poročila bolje izkoristiti,
da ne bi smeli samo o njih razpravljati v Odboru za proračunski nadzor, ampak tudi v
mnogih odborih s posebnimi pristojnostmi, na primer v Odboru za razvojno sodelovanje,
če je poročilo o razvojnem sodelovanju, ali v Odboru za okolje, če je poročilo o okolju,
tako da je lahko delo, ki ga opravite vi, vaši kolegi in vsi vaši kolegi sodelavci, pravilno
cenjeno in tako da lahko evropski državljani tudi vidijo, da imamo ustrezna preverjanja
glede porabe denarja evropskih davkoplačevalcev.

Hvala za vse vaše delo.

Predsednik.   − Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo danes ob 12.00.

Pisne izjave (člen 149)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    v pisni obliki. – (PL) Soglasnost je redka
med poslanci Evropskega parlamenta, ki so ponavadi razdeljeni v osem skupin. Pri
današnjem glasovanju o 39 razrešnicah glede izvrševanja proračunov posameznih institucij
za leto 2009 smo preložili odločitev za podelitev razrešnice Svetu Evropske unije s 637
glasovi za, 4 proti in 13 vzdržanimi glasovi.

Odločitev, ki so jo danes sprejeli poslanci, je naravna posledica dogodkov v preteklih
mesecih. Predstavniki Sveta, vključno z generalnim sekretarjem, niso sprejeli enega samega
povabila članov Odbora za proračunski nadzor, da bi razpravljali o odhodkih Sveta za leto
2009. Še več, odgovora nismo dobili na nobeno od več ducata vprašanj, ki so vključevala
vprašanja o finančnih dogovorih za Evropsko službo za zunanje delovanje, ki je bila
ustanovljena konec 2009 (Rivellinijevo poročilo vsebuje celoten seznam vprašanj). Če se
spomnimo težav, ki so spremljale razprave o odhodkih Sveta v letu 2007 in 2008 ter
daljnosežnih sporazumov, ki jih je Parlament potrdil v tem pogledu, je letošnje stališče
razumljivo. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe obe instituciji potrebujeta formalni
dogovor o pregledih odhodkov, ki bi zamenjal 30 let star prijateljski sporazum. Državljani
imajo pravico zahtevati preglednost, kar zadeva finance Sveta in Parlamenta. Za zdaj
moramo počakati do 15. junija 2011, ko bo Svet zagotovil odgovore na vprašanja poslancev
EP.

Iliana Ivanova (PPE),    v pisni obliki. – (BG) Postopek izboljšanja kakovosti odhodkov in
nadzor nad zakonito porabo ter upoštevanje pravil ni enkratna dejavnost, pač pa trajni
proces, ki je naša glavna odgovornost evropskim državljanom. Ljudje ne razumejo, zakaj
se sredi leta 2011 še vedno ukvarjamo s proračunom za leto 2009. Zato lahko na podlagi
predhodnih razprav preko organiziranja medinstitucionalne razprave skrajšamo postopek,
toda ne na račun kakovosti. Nadzor nad porabo evropskih sredstev se bi znatno izboljšal,
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če bi obstajali posebni razpoložljivi podatki in metode za ocenjevanje vodenja in sistemov
nadzora, ki jih uporabljajo države članice, ker so stopnje napak 0 % vprašljive. Vsaj 30 %
napak bi lahko odkrile in odpravile nacionalne agencije, preden jih je potrdila Evropska
komisija. Države članice in Komisija morajo sprejeti potrebne ukrepe za upoštevanje pravil
in ustrezne ukrepe za takojšnjo odpravo vseh odkritih pomanjkljivosti.

Vladimír Maňka (S&D),    v pisni obliki. – (SK) Poročilo o razrešnici za leto 2009 za
izvrševanje splošnega proračuna EU, oddelek I – Evropski parlament.

Nenehno se soočamo s številnimi pomanjkljivostmi, ki nam preprečujejo uporabo naših
sredstev na docela učinkovit način. Pri mojem delu glavnega poročevalca za proračun EU
za leto 2010 za področje Drugi oddelki sem naletel na oprijemljive primere slabega
upravljanja. To velja za področje varnostne službe, kjer stroški za varnost neprestano
rastejo, do področja prevajanja in učinkovite porabe prevajalskih virov ter za druga
področja. Birokracija beleži velik porast dela. To vodi do pritiska na dodatne vire. Zato
potrebujemo celovito oceno strukture osebja in zahtev po virih. Na področju varnostne
politike, toda tudi na področju IT in stavb, moramo najti ravnotežje med notranjimi
zaposlenimi in zunanjimi dobavitelji. Notranje težave vsake institucije povzročijo, da ljudje
pozabijo na izboljšave medinstitucionalnega sodelovanja.

Večina rastočih težav ima skupni imenovalec: slabo uporabljamo neodvisne raziskave o
rabi virov in organizaciji dela. Zato moramo letos odobriti take študije na izbranih
področjih.

Marc Tarabella (S&D),    v pisni obliki. – (FR) V celoti se strinjam z odločitvijo Odbora za
proračunski nadzor za preložitev razrešnice Evropski agenciji za zdravila ob upoštevanju
tega, kar menim, da so zelo resne točke. Zlasti bi rad poudaril pomanjkanje jamstev glede
neodvisnosti strokovnjakov in direktorjev in s tem možnosti za navzkrižje interesov. To
vprašanje je toliko pomembnejše ob ugotovitvi, da so bila nekatera nevarna zdravila, ki so
povzročila smrt pri številnih ljudeh v Evropi, prepozno umaknjena s trga.

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12.00)

PREDSEDSTVO: ROBERTA ANGELILLI
podpredsednica

9. Čas glasovanja

Predsednica.   − Naslednja točka je glasovanje.

(Rezultati in druge podrobnosti glasovanja: gl. zapisnik)

9.1. Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Sodišče Evropske unije (A7-0137/2011,
Crescenzio Rivellini) (glasovanje)

9.2. Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Evropski varuh človekovih pravic
(A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (glasovanje)

9.3. Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Evropski nadzornik za varstvo podatkov
(A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (glasovanje)
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9.4. Razrešnica 2009: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij
(A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.5. Razrešnica 2009: Evropska policijska akademija (A7-0150/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)

9.6. Razrešnica 2009: Prevajalski center za organe Evropske unije (A7-0119/2011,
Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.7. Razrešnica 2009: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
(A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.8. Razrešnica 2009: Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (A7-0118/2011,
Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.9. Razrešnica 2009: Evropska agencija za varnost v letalstvu (A7-0123/2011,
Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.10. Razrešnica 2009: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
(ECDC) (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.11. Razrešnica 2009: Evropska agencija za kemikalije (A7-0127/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)

9.12. Razrešnica 2009: Evropska agencija za okolje (A7-0122/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)

9.13. Razrešnica 2009: Evropska agencija za varnost hrane (A7-0146/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)

9.14. Razrešnica 2009: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
(A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.15. Razrešnica 2009: Evropska agencija za pomorsko varnost (A7-0132/2011,
Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.16. Razrešnica 2009: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij
(A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.17. Razrešnica 2009: Evropska agencija za železniški promet (A7-0125/2011,
Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.18. Razrešnica 2009: Evropska fundacija za usposabljanje (A7-0109/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)

9.19. Razrešnica 2009: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
(A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis)

9.20. Razrešnica 2009: Agencija za oskrbo Euratom (A7-0144/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)
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9.21. Razrešnica 2009: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih
razmer (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.22. Razrešnica 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.23. Razrešnica 2009: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje
na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (A7-0145/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)

9.24. Razrešnica 2009: Nadzorni organ za evropski GNSS (A7-0103/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)

9.25. Razrešnica 2009: skupno podjetje ARTEMIS (A7-0126/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)

9.26. Razrešnica 2009: skupno podjetje Čisto nebo (A7-0128/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)

9.27. Razrešnica 2009: skupno podjetje (skupna tehnološka pobuda za inovativna
zdravila) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

9.28. Razrešnica 2009: skupno podjetje SESAR (A7-0124/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)

9.29. Zaščita poslanske imunitete Luigija de Magistrisa (A7-0152/2011, Bernhard
Rapkay) (glasovanje)

– Pred glasovanjem

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Gospa predsednica, rad bi pojasnilo.
Rad bi vedel, ali je glasovanje, ki ga bomo izvedli sedaj, rezultat samodejnega postopka ali
posebne zahteve gospoda de Magistrisa, ki je z leti zaslovel zaradi napadanja privilegijev
politikov z besedami, da bi se morali zagovarjati na sodišču ne pa iskati vrzeli, da se temu
izognejo. V bistvu bi rad izvedel, ali je gospod de Magistris zaprosil za imuniteto ali je to
samodejni postopek.

Gospa predsednica, ali lahko pojasnite to vprašanje, ali gospod de Magistris zahteva
izognitev sojenju ...

(Predsednica je prekinila govornika)

Predsednica.   – Gospod Silvestris, smem odgovoriti? Vprašali ste, ali je gospod de Magistris
zahteval imuniteto ali če je to samodejni postopek? Koga ste vprašali?

Povedano mi je bilo, da je gospod de Magistris zahteval zaščito svoje poslanske imunitete.

9.30. Zaščita poslanske imunitete Bruna Gollnischa (A7-0154/2011, Bernhard
Rapkay) (glasovanje)

– Pred glasovanjem
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Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Gospa predsednica, govoril bom le dve minuti, če smem,
ker ni nobene razprave ali ustne razlage glasovanja, kar se mi zdi za to vrsto postopka malo
nenavadno. O čem sploh govorimo? Govorimo o političnem izražanju, za katerega je
sprožen sodni postopek s strani ...

(Predsednica je prekinila govornika)

Predsednica.   – Žal moramo nadaljevati z glasovanjem. Gospod Gollnisch, ste že imeli
priložnost za izražanje svojega stališča.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Doslej ti dve objektivni merili ...

(Predsednica je prekinila govornika)

Predsednica.   – Gospod Gollnisch, ravno včeraj ste govorili. Vsekakor to ni dovoljeno v
skladu s poslovnikom. Žal moramo nadaljevati z glasovanjem.

9.31. Odvzem poslanske imunitete Brunu Gollnischu (A7-0155/2011, Bernhard
Rapkay) (glasovanje)

9.32. Varstvo in trajnostni razvoj območja Prespanskega parka (A7-0078/2011,
Kriton Arsenis) (glasovanje)

9.33. Ukrepi države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in
nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
(A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (glasovanje)

9.34. Zamrznitev in razkritje dolžnikovega premoženja v čezmejnih primerih
(A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (glasovanje)

– Pred glasovanjem

Arlene McCarthy,    poročevalka . − Gospa predsednica, na kratko rečeno, razprave o
poročilu in njegove predstavitve ni bilo mogoče imeti, zahvalila bi se rada svojim kolegom
v drugih političnih skupinah, ki so podprli moje priporočilo.

Komisijo in Svet želim obvestiti, da je to začetek parlamentarne kampanje za pridobitev
novih pravic za državljane, ki so žrtev goljufije. Vseevropski nalogi za razkritje in zamrznitev
premoženja goljufov so bistvenega pomena, saj lahko zdaj goljuf odkoraka, žrtve pa so
prikrajšane in se soočajo z visokimi pravnimi stroški. Zato s tem glasovanjem zahtevamo
od Komisije, da čim prej predloži zakonodajne predloge za odpravo te krivice in da se vrne
vpliv našim državljanom, žrtvam kaznivega dejanja.

10. Dobrodošlica

Predsednica.   – Gospe in gospodje, sedaj bom prebrala sporočilo gospoda Buzeka.

„Z zadovoljstvom vas obveščam, da imamo danes čast pozdraviti Bogdana Borusewicza,
predsednika poljskega senata, Ireno Degutienė, predsednico Seimasa Republike Litve, in
Volodimira Litvina, predsednika Verkovna Rada Ukrajine.

Trije predsedniki parlamentov so se danes sestali v Parlamentu zaradi izrednega zasedanja
Parlamentarne skupščine Litve, Poljske in Ukrajine. Ta skupščina ima korenine v tradiciji

39Razprave Evropskega parlamentaSL10-05-2011



Poljsko-litvanske zveze, ki več kot dve stoletji predstavlja mejo Evrope, razumljeno kot
politični, kulturni in državljanski projekt.

Zasedanje te današnje parlamentarne skupščine v Strasbourgu označuje 220. obletnico
sprejetja Ustave 3. maja, prve ustave v Evropi“.

11. Čas glasovanja (nadaljevanje)

11.1. Razrešnica 2009: splošni proračun EU, oddelek III, Komisija (A7-0134/2011,
Jorgo Chatzimarkakis) (glasovanje)

11.2. Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji
za leto 2009 (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (glasovanje)

11.3. Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Evropski parlament (A7-0094/2011,
Ville Itälä) (glasovanje)

– Pred glasovanjem o odstavku 129:

Astrid Lulling,    v imenu skupine PPE. – (FR) Gospa predsednica, v imenu svoje skupine bi
rada vložila ustni predlog spremembe k temu odstavku. Je precej tehnična sprememba,
toda vseeno pomembna. Predlagam, da se v točkah i), ii) in iii) prihodnjik nadomesti s
preteklikom. Ukrepi iz teh odstavkov so bili izpeljani že daleč nazaj – več kot pred dvema
letoma. Zato je nesmiselno zahtevati stvari za prihodnost, medtem ko se že uporabljajo v
sedanjosti. Mislim, da lahko celo ta častivreden Parlament sprejme to osnovno načelo.

Zato naj se glasi: „Evropski parlament naznanja, da sta bili možnost prejemanja nižje
pokojnine od starosti 50 let in možnost prejemanja pavšalnega zneska, ki znaša 25 %
pokojninskih pravic, ukinjeni“. Naj se glasi: „upokojitvena starost za shemo je bila zvišana
od 60 na 63 let“. Naj se glasi: „upravljavci skladov so bili pozvani, da sprejmejo ...“.

(Aplavz)

(Ustna sprememba je bila sprejeta)

11.4. Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Svet (A7-0088/2011, Crescenzio
Rivellini) (glasovanje)

11.5. Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Računsko sodišče (A7-0138/2011,
Crescenzio Rivellini) (glasovanje)

11.6. Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Ekonomsko-socialni odbor
(A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (glasovanje)

11.7. Razrešnica 2009: splošni proračun EU, Odbor regij (A7-0139/2011, Crescenzio
Rivellini) (glasovanje)

11.8. Razrešnica 2009: osmi, deveti in deseti Evropski razvojni sklad (ERS)
(A7-0140/2011, Bart Staes) (glasovanje)

11.9. Razrešnica 2009: Evropska agencija za zdravila (A7-0153/2011, Georgios
Stavrakakis) (glasovanje)
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11.10. Razrešnica 2009: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (A7-0130/2011,
Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

11.11. Razrešnica 2009: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
(A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis) (glasovanje)

11.12. Nujni avtonomni trgovinski preferenciali za Pakistan (A7-0069/2011, Vital
Moreira) (glasovanje)

Pred glasovanjem o spremembi 33:

Pablo Zalba Bidegain (PPE). -   Gospa predsednica, v odstavku 2 člena 9a bi za besedami
„na zahtevo države članice“, dodali stavek „katere koli pravne osebe ali katerega koli
združenja, ki ni pravna oseba, ki deluje v imenu industrije Unije.“ Razlog je v tem, da bi ta
uredba bila skladna z ostalimi zaščitnimi ukrepi, ki smo jih odobrili, kot je zaščitna klavzula
Sporazuma o prosti trgovini z Južno Korejo.

(Ustna sprememba je bila sprejeta)

– Pred glasovanjem o zakonodajni resoluciji

Vital Moreira,    predsednik odbora INTA.  − Gospod predsednik, kot predsednik Odbora
za mednarodno trgovino imam pooblastilo odbora, da prosim za preložitev glasovanja o
zakonodajni resoluciji. To seveda nima zveze z mojim osebnim stališčem glede te zadeve.

Algirdas Šemeta,    član Komisije.  − Gospa predsednica, Komisija se strinja s predlogom
za preložitev glasovanja o zakonodajni resoluciji.

(Parlament je odločil, da se predlog vrne odboru.)

11.13. Prehodni dogovori za dvostranske sporazume o naložbah med državami
članicami in tretjimi državami (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (glasovanje)

11.14. Zagotavljanje nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji (A7-0053/2011, Vital
Moreira) (glasovanje)

12. Obrazložitev glasovanja

Ustna obrazložitev glasovanja

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

Daniel Hannan (ECR).   – Gospa predsednica, milijarda sem, milijarda tja in hitro začnemo
govoriti o pravem denarju. Zneski, ki jih je Evropska unija namenila za ta reševanja,
prekašajo domačo porabo naših nacionalnih vlad. Samo Združeno kraljestvo je do zdaj
Irski omogočilo 7 milijard GBP, zdaj pa jo bodo prosili, naj da še 4,2 milijarde GBP
Portugalski.

7 milijard GBP je več, kot znaša vrednost celotnega domačega varčevanja pri socialni
varnosti – in vse za politiko, ki zdaj očitno izgublja. Ko je bil na začetku sklenjen dogovor
o reševanju Grčije, nam je bilo povedano, da bo to zadostovalo za zaustavitev špekulantov,
da bo Grčija zdaj na trgu sposojala po enakih konkurenčnih pogojih in da je to vse, kar
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potrebuje. Zdaj pa vidimo, da se Grčija odkrito pogaja o neizpolnitvi finančne obveznosti
in o nadaljnjih posojilih.

Jasno je, da denarja ne bomo več videli. Jasno je tudi, da kršimo zakon. Ne samo, da teh
reševanj ni odobrila nobena Pogodba, temveč so tudi izrecno prepovedana in, kar je
najhujše, škodijo državam prejemnicam. Tu je še goljufija – Ponzijeva shema –, v okviru
katere si vlade in banke zatiskajo oči, da bi dajale denar evropskim bankirjem in imetnikom
obveznic, pri tem pa pričakujejo, da jim bodo dolg poplačali navadni evropski
davkoplačevalci. Irska in Grčija si morata zdaj sposoditi še več denarja, da bi ga posredovali
Portugalski, obenem pa si morata Irska in Portugalska sposoditi še več denarja, da bi ga
posredovali Grčiji.

Dovolite mi, da na koncu citiram mojega sonarodnjaka Rudyarda Kiplinga.

„Bolje bo, da rečete: --

'Nikoli nikomur ne plačamo davka,

pa naj stane še tako malo;

saj ta igra konča se s sramoto in tlako,

in narod, ki jo igra, je izgubljen!'“

Ashley Fox (ECR).   – Gospa predsednica, danes smo glasovali o računovodskih izkazih
za leto 2009, ko morajo vlade po Evropi sprejemati varčevalne ukrepe: poraba se zmanjšuje,
davki pa se večajo. V Evropski uniji pa Komisija vsako leto zahteva več denarja, Računsko
sodišče pa vsako leto odgovarja, da se denar ne porablja za prave namene.

Računsko sodišče pravi, da na računovodske izkaze za leto 2009, o katerih smo pravkar
glasovali, pomembno vplivajo napake, zato sem zelo zadovoljen, da so britanski
konzervativci in naši dobri prijatelji iz skupine Evropskih konzervativcev glasovali proti
razrešnici teh računovodskih izkazov. EU bi morala precej bolje skrbeti za denar
davkoplačevalcev.

Syed Kamall (ECR).   – Gospa predsednica, ko me moji volivci sprašujejo o proračunu
EU, je ena od stvari, ki je ne razumejo – zlasti v teh težkih časih, ki jih preživljamo –, zakaj
zapravljamo ves ta denar. Zakaj EU v času, ko mora naša vlada varčevati in zmanjšati raven
javne porabe in ko morajo druge vlade v EU storiti natanko enako, prvič, prosi za še več
denarja za svoje proračune in svojo finančno perspektivo in, drugič, ne more učinkovito
porabiti denarja, ki ga ima?

Kot je prej rekel moj kolega gospod Fox, so bili računovodski izkazi EU za leto 2009 polne
napak. Izkazi niso bili odobreni 15 let, naši volivci pa ves čas sprašujejo, zakaj njihovega
denarja ne porabljamo bolje. Čas je, da napravimo red v naši hiši. Ne glede na to, kaj si
mislite o Evropski uniji, je zagotovo prav, da bi denar davkoplačevalcev morali pametno
porabljati.

Poročilo: Ville Itälä (A7-0094/2011)

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Gospa predsednica, razrešnice glede izvrševanja proračuna
Parlamenta nisem podprl, a ne toliko zaradi finančni razlogov kot zaradi političnih, saj je
ta parlament vse kaj drugega kot parlament. Tu se o ničemer ne govori, ni nobene priložnosti
za razpravo, niti kadar gre za temeljne pravice enega od njegovih poslancev.
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Poleg tega, me je naše institucije sram. Vsa je zapletena v politično korektnost. Ni
nikakršnega soočenja zamisli. Ni nobene prave svobode izražanja. Gre samo za
konformizem. Čas zapravljamo za delo, ki bi ga veliko bolje opravila tehnična agencija, ki
bi bila zadolžena za usklajevanje standardov in predpisov, poleg tega pa igramo, da smo
Združeni narodi. Zagovarjate človekove pravice v Gvatemali in Indoneziji – povsod tam,
kjer nimate nobenih pristojnosti. Ne zmorete pa se postaviti za pravice enega od vaših
poslancev. Sram me je tega parlamenta; to je nekoristen parlament, poln nekoristnih ljudi.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Gospa predsednica, rad bi povedal nekaj besed o proračunu
EU. Predvsem mislim, da je zelo pomembno, da se zagotovi, da bo Evropski parlament
svoj denar porabljal pregledno in odprto. V Evropi preživljamo čase, ko morajo vse države
članice zmanjševati proračune in paziti na vsak cent, zato moramo tudi mi ravnati enako.
Zelo pomembno je, da odprtost in preglednost igrata pomembno vlogo pri vsem, kar
počnemo.

Obstaja pa nekaj majhnih področij – z na videz majhnimi posledicami –, kjer bi nekateri
radi varčevali. Po mojem mnenju te vrste kulturnih dejavnosti in kulturnih nagrad, kot je
nagrada LUX, pri katerih bi se privarčevalo nekaj deset tisoč evrov, niso prava področja,
kjer je treba varčevati, saj lahko vidimo, da sta kultura in ustvarjalna industrija v zadnjem
času predstavljali vir rasti. V tem smislu je pomembno, da takrat, ko varčujemo, upoštevamo
to, da tega ne smemo početi na področjih, ki predstavljajo vire rasti v Evropski uniji, temveč
da moramo varčevati pri birokraciji, ki rasti ne ustvarja.

Nazadnje upam, da se bodo plačne reforme, ki se nanašajo na nas, poslance Parlamenta,
in ki so bile potrjene, izvršile povsod, v vseh državah članicah Evropske unije hkrati. Kolikor
sem namreč razumel, je ta reforma temeljila na predstavi, da bodo vsi poslanci Evropskega
parlamenta prejemali enako plačo, to pa morajo upoštevati tudi države v svojih praksah
pri obdavčevanju.

Poročilo: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Gospa predsednica, danes v tem parlamentu nismo mogli
glasovati o končni resoluciji o Pakistanu, rad pa bi poudaril, da mislim, da je naša pomoč
Pakistanu v zelo težkih razmerah, s katerimi se ta država spopada, popolnoma sprejemljiva
in pravočasna. EU je Pakistanu zagotovila 415 milijonov EUR v obliki nujne pomoči, kar
je dobro. Pozitivna je tudi naša pobuda za odpravo dajatev na nekatere pomembne izvozne
proizvode v teh območjih, in sicer na tekstil in usnje. To počnemo zato, ker naše izkušnje
predvsem kažejo, da je prosta trgovina dobra stvar. Vendar moram obenem reči, da
obžalujem in da se mi zdi nekoliko hinavsko, da dajemo tudi neke nejasne obljube in
govorimo, da bomo svoje pobude v zvezi s Pakistanom ustavili, če bodo začele delovati.
Spet bomo postavili carinske ovire. Mislim, da bi Parlament moral spremeniti svoje stališče
v zvezi s tem, kako se je treba te zadeve lotiti. Zato je mogoče zelo pametno, da smo
glasovanje o tej resoluciji preložili.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, čeprav je bilo
glasovanje preloženo, še vedno odločno nasprotujem poročilu, saj ne želim doživeti smrti
sektorja – tekstilnega sektorja –, ki v mojem domačem kraju, v Toskani, predstavlja pravo
gonilno silo in hrbtenico gospodarstva.

Danes omogočamo odpravo dajatev na tekstilne proizvode iz Pakistana: kasneje bo to
lahko Indija, potem pa kdo ve katera država še. To je rezultat nesrečne trgovinske politike
Evropske unije. Pakistan je po poplavah že dobil pomoč iz Evrope, in sicer skoraj pol
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milijarde evrov. Zdi se, da se pomoč deloma dodeljuje zato, da bi se izognili nevarnim,
protidemokratičnim težnjam. Če se ne motim, se je najbolj iskani in najnevarnejši terorist
v zgodovini skrival prav v Pakistanu. Ali pakistanske oblasti tega res niso vedele? Lansko
leto so izredno hude poplave prizadele tudi Benečijo in ohromile številna lokalna tekstilna
podjetja.

S podpisom tega sporazuma tvegamo, da bodo vsa prizadevanja za ponovni začetek
proizvodnje popolnoma nesmiselna. Videti je, da se je Evropa odpovedala tekstilnim
proizvajalcem, predvsem tistim najmanjšim, medtem ko veliki proizvajalci – ki so se
preselili – vladajo vsem. Toda naša stranka Lega Nord se bo borila do konca, da bi ohranila
in še naprej razvijala ta dragocen vir na naših ozemljih.

Paul Murphy (GUE/NGL).   – Gospa predsednica, šest mesecev po poplavah v Pakistanu
so Združeni narodi govorili o humanitarni krizi epskih razsežnosti. Minili so še trije meseci,
od EU in STO pa se še vedno odzivata popolnoma nezadovoljivo.

Odobritev nujnih trgovinskih preferencialov Pakistanu za tekstil in druge proizvode v EU
sem podprl zato, da ti trgovinski preferenciali ne bi bili samo simboličen ukrep, ki bi polnil
žepe skorumpiranih elit v Pakistanu. Pozivam k učinkovitem nadzoru nad povečanim
prihodkom demokratičnih sindikatov, da bi se zagotovilo, da se bo denar namenil za
obnovo šol in bolnišnic na območjih, ki so jih prizadele poplave.

Napredna delavska zveza iz Pakistana me je opozorila na veliko grožnjo kolektivnim
interesom vseh delavcev v Pakistanu. Nasprotujem sramotnemu poskusu in grožnji vlade,
da več ne dovoli organizacije sindikatov na nacionalni ravni.

Poročilo: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Gospa predsednica, Lizbonska pogodba vključuje
neposredne tuje naložbe v seznam zadev, ki spadajo na področje skupne trgovinske politike.
V skladu s členom 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije ima Unija izključno pristojnost
pri tej zadevi.

Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe so države članice ohranile veliko število
sporazumov s tretjimi državami o neposrednih tujih naložbah. Če želimo preprečiti, da
bi ti sporazumi posegli v predpise, ki jih določa Pogodba, potem nimamo druge izbire, kot
da sprejmemo načela in ukrepe, ki jih vsebuje poročilo gospoda Schlyterja.

Samo s sprejetjem ukrepov, ki bodo nadomestili obstoječe sporazume, lahko vlagateljem
zagotovimo visoko raven zaščite in poskrbimo, da bodo njihove pravice priznane in
zagotovljene s pravno gotovostjo takšnih sporazumov. Osnutek to zagotovo upošteva,
zato sem ga podprl.

Antonello Antinoro (PPE). -    (IT) Gospa predsednica, to poročilo sem podprl, ker sem
popolnoma prepričan, da moramo v času velike krize in gospodarske negotovosti
nadzorovati evropske naložbe v tujini. Z začetkom veljavnosti nove pogodbe se je
odgovornost za zaščito naložb z držav članic prenesla na Unijo.

Upam pa, da bo Komisija septembra predložila poročilo, ki bo določalo smernice pri tem
vprašanju. Urejati moramo prehodno fazo, bistveno pa je tudi, da s postopkom podelitve
dovoljenja upoštevajo dvostranski sporazumi o naložbah, ki so jih sklenile države članice,
in da se lahko države članice pod jasnimi pogoji začnejo ponovno pogajati o obstoječih
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dvostranskih sporazumih o naložbah, dokončno sklenejo tiste, o katerih se še pogajajo,
obenem pa se začnejo pogajati o novih.

Pravna gotovost vseeno ostaja relativen pojem, dokler prehodno obdobje režima za zaščito
naložb ne bo končano in dokler ne bodo določeni datumi prenehanja veljavnosti obstoječih
dvostranskih sporazumov o naložbah držav članic. Prehodno obdobje je torej potrebno,
da bi se upravljale te spremembe, da pa bi se izognili pravni praznini, zadevna uredba
prepušča upravljanje pogodb državam članicam.

Glede na vse, kar sem rekel, ponovno izražam upanje, da bo Komisija zelo hitro opredelila
ustrezne strategije.

Poročilo: Vital Moreira (A7-0053/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Gospa predsednica, danes smo glasovali o zagotavljanju
makrofinančne pomoči Gruziji v višini 46 milijonov EUR. Ta sredstva očitno ne bodo
zagotovljena brez določitve pogojev za odgovorno gospodarsko upravljanje in preglednost.
To je seveda pomembno, a pomembno je tudi, da ne pozabimo, da je zagotavljanje tega
denarja tudi v našem interesu, saj je Gruzija zelo pomembna z geopolitičnega vidika. Ta
država je trpela dvojni udarec: najprej je bila vojna z Rusijo avgusta 2008, nato pa svetovna
finančna kriza. Zaradi trgovinskega embarga, ki ga je uvedla Rusija, še vedno čuti posledice.
V interesu Evropske unije je torej, da podpre zahodno usmerjeno vlado, ki je pripravljena
izpeljati reforme, to pa smo dosegli z današnjim glasovanjem.

Adam Bielan (ECR). -    (PL) Gospa predsednica, Gruzija je strateško pomembna država
predvsem za tiste države, ki ležijo v vzhodnem delu Evropske unije. Je tudi udeleženka v
programu vzhodnega partnerstva, ki je usmerjen v okrepitev sodelovanja z državami
članicami EU. Država daje velik poudarek upoštevanju proevroatlantskih politik.

Zadnji rusko-gruzijski konflikt avgusta 2008 je pokazal, kako pomembno je, da ta država
ostane na področju evropske politike. Program makrofinančne pomoči za okrepitev
gospodarstva Gruzije, ki se izvaja od leta 2009, je torej še vedno ključnega pomena za
nadaljnji razvoj pozitivnih političnih in gospodarskih odnosov, pa tudi z vidika nacionalne
varnosti. Zato se v celoti strinjam s predlogom Evropske komisije o dodelitvi dodatnih
sredstev za donacije in posojila, da bi se izboljšal finančni položaj Gruzije.

Pisne obrazložitve glasovanja

Poročilo: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki.  −  (PT) Glasujem za ta predlog, ker se strinjam s
postopki podelitve razrešnice ob predlaganih ustreznih proračunskih sredstvih za vsak
razdelek.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
z odločitvijo Evropskega parlamenta, da se Sodišču Evropske unije podeli razrešnica glede
izvrševanja njegovega proračuna za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je med
pripravo letnega poročila za proračunsko leto 2009 izvedlo poglobljeno oceno nadzornih
in kontrolnih sistemov na Sodišču Evropske unije, ki je med drugim zajemala preučitev,
povezano s kadrovskimi viri in drugimi upravnimi odhodki. Ta ocena je v splošnem prinesla
pozitivne rezultate, z izjemo ugotovitev v zvezi s pogodbami o izvajanju storitev. Podpiram
predlog Računskega sodišča, da bi morali biti postopki javnih naročil bolje pripravljeni in
usklajevani s strani Sodišča Evropske unije. Sodišče Evropske unije je izkusilo težave pri
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zaposlovanju kvalificiranih konferenčnih tolmačev ter z omejitvami zaradi uporabe niza
metod tolmačenja, ki pa so potrebne za kvantitativno in kvalitativno zadovoljevanje vseh
zahtev za tolmačenje. Strinjam se s poročevalcem, da mora Sodišče Evropske unije glede
na pomembnost tolmačenja za ustrezno delovanje sodnega sistema o tem poročati v
naslednjih letnih poročilih.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za podelitev razrešnice proračunu
Sodišča Evropske unije za leto 2009, saj menim, da je njegova formalna in vsebinska
pravilnost rezultat izjemno strokovnega dela, ki so ga opravili vsi uslužbenci te institucije.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Pozdravljam izčrpno analizo, ki jo je Računsko
sodišče opravilo v tem poročilu, in pozivam k nadaljnji izmenjavi najboljših praks med
institucijami, kakor tudi k učinkovitemu medinstitucionalnemu sodelovanju pri razvoju
in izvajanju celovitega sistema upravljanja. Poročilo opozarja na nekatere okoliščine, ki
jih je treba še preučiti, in upam, da se bodo ustrezno upoštevale. Zato podpiram in
pozdravljam sklepe poročevalca.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Finančni nadzor nad izvrševanjem proračuna
Evropske unije se izvaja na treh ravneh: na ravni notranjega nadzora znotraj vsake institucije,
kot zunanji nadzor, ki ga izvaja Računsko sodišče EU in kot postopek razrešnice, ki ga
izvaja Evropski parlament. Z današnjim glasovanjem je bila podeljena razrešnica glede
izvrševanja proračuna Sodišča Evropske unije za leto 2009. Razrešnico sem podprl, saj so
kontrole, ki sta jih opravila Računsko sodišče in Odbor za proračunski nadzor, pokazale,
da so bile vse transakcije v celoti opravljene zakonito in pravilno.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Sodišču Evropske unije sem
podprl, hkrati pa opažam mešane rezultate v smislu pospešitve postopkov. Pozdravljam
povečanje števila zaključenih zadev na Sodišču Evropske unije (377 sodb in 165 sklepov
v primerjavi s 333 sodbami in 161 sklepi leta 2008), ugotavljam, da je bilo število
postopkov predhodnega odločanja najvišje doslej (302), in pozdravljam zmanjšanje števila
nerešenih zadev konec leta 2009 (741 zadev v primerjavi s 768 zadevami konec leta 2008).
Z zaskrbljenostjo pa ugotavljam, da je splošno sodišče v letu 2009 razsodilo v manj zadevah
kot kdaj prej in da so se sodni postopki podaljšali, zato so se sodni zaostanki povečali (s
1178 zadev v letu 2008 na 1191 zadev v letu 2009), čeprav je bilo število novih zadev v
letu 2009 manjše (568 novih zadev v primerjavi s 629 v letu 2008). Pozdravljam tudi
dejstvo, da je sodišče za uslužbence razsodilo v več zadevah kot kdaj koli prej (155) in da
so postopki v povprečju trajali 15,1 meseca v primerjavi s 17 meseci v letu 2008.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju izjave o zanesljivosti
računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je
Računsko sodišče pripravilo v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
sem podprl to odločitev, s katero se sodnemu tajniku Sodišča Evropske unije podeli
razrešnica glede izvrševanja proračuna Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se sodnemu tajniku Računskega
sodišča podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna Sodišča Evropske unije za
proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Parlament z današnjo resolucijo sodnemu tajniku
Sodišča Evropske unije podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna Sodišča Evropske
unije za proračunsko leto 2009. Parlament ugotavlja, da je Računsko sodišče med pripravo
letnega poročila za proračunsko leto 2009 izvedlo poglobljeno oceno nadzornih in
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kontrolnih sistemov na Sodišču Evropske unije, pri Evropskem varuhu človekovih pravic
in Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov, ki je zajemala preučitev dodatnega vzorca
transakcij, vključno s plačili, povezanimi s kadrovskimi viri in drugimi upravnimi odhodki.

Poročilo: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
z odločitvijo Evropskega parlamenta, da se Evropskemu varuhu človekovih pravic podeli
razrešnica glede izvrševanja njegovega proračuna za proračunsko leto 2009. Računsko
sodišče je med pripravo letnega poročila za proračunsko leto 2009 izvedlo poglobljeno
oceno nadzornih in kontrolnih sistemov na Sodišču Evropske unije, pri Evropskem varuhu
človekovih pravic in Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov, ki je zajemala preučitev
dodatnega vzorca transakcij, vključno s plačili, povezanimi s kadrovskimi viri in drugimi
upravnimi odhodki. Računsko sodišče je ugotovilo, da varuh ni sprejel splošnih določb o
postopkih za zaposlovanje začasnih uslužbencev, čeprav ustrezni člen pogojev za zaposlitev
drugih uslužbencev Evropske unije zahteva, da jih določi vsaka institucija. Strinjam se s
poročevalcem, da ta opustitev lahko vpliva na večino varuhovega osebja, saj je bila večina
dodeljenih delovnih mest začasnih. Varuh mora poročati o napredku na tem področju v
svojem letnem poročilu o dejavnostih. Računsko sodišče je v letnem poročilu navedlo, da
po reviziji ni imelo nobene dodatne bistvene pripombe v zvezi z Varuhom človekovih
pravic.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. −  (IT) Podelitev razrešnice proračunu Evropskega varuha
človekovih pravic za leto 2009 sem podprla, saj ob upoštevanju poročila o njegovih
dejavnostih in tega, kar sem lahko o poročilu ugotovila sama, menim, da so bili
računovodski postopki spoštovani, da se lahko celotno upravljanje oceni kot dobro in da
bomo lahko v prihodnjih letih izboljšali tiste vidike, ki zdaj veljajo za sporne.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Pozdravljam sklepe revizije, ki jih je v letnem
poročilu navedlo Računsko sodišče. Pozdravljam tudi izvajanje ključnih kazalnikov
uspešnosti v letnem načrtu upravljanja, kot tudi dejstvo, da so bili cilji za leto 2009 doseženi,
ter odločitev varuha o objavi letne izjave o interesih na njegovi spletni strani. Podpiram
tudi sklepe poročevalca in izražam zadovoljstvo nad kakovostjo letnega poročila o
dejavnostih varuha človekovih pravic, pozdravljam pa tudi vključitev nadaljnjih ukrepov
na osnovi prejšnjih sklepov Parlamenta o podelitvi razrešnice.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu,
gospodu Rivelliniju za odlično delo v celotnem postopku podelitve razrešnice. Na
današnjem glasovanju sem podprl prošnjo za podelitev razrešnice glede izvrševanja
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek VIII – Evropski
varuh človekovih pravic. Računsko sodišče, ki je odgovorno za zunanji finančni nadzor,
je navedlo, da je po temeljiti oceni proračuna prejelo zadostna zagotovila o zanesljivosti
računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi
povezanih transakcij. Pozdravljam tudi odločitev varuha o objavi letne izjave o interesih,
med drugim tudi na njegovi spletni strani, tako kot Računsko sodišče pa sem tudi zadovoljen
nad kakovostjo letnega poročila o dejavnostih, ki ga je predložil varuh za človekove pravice.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Glasoval sem za podelitev razrešnice varuhu
človekovih pravic in z zadovoljstvom ugotavljam, da je leta 2009 varuh pomagal z več
kot 77 % vseh pritožb in da je obravnaval 70 % poizvedb v manj kot enem letu; pozdravljam
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tudi dejstvo, da je bila povprečna dolžina poizvedbe zmanjšana na 9 mesecev (13 mesecev
leta 2008).

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju izjave o zanesljivosti
računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je
Računsko sodišče pripravilo v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
sem podprl to odločitev, s katero se Evropskemu varuhu človekovih pravic podeli razrešnica
glede izvrševanja njegovega proračuna za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se Evropskemu varuhu
človekovih pravic podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Parlament z današnjo resolucijo podeljuje
razrešnico Evropskemu varuhu človekovih pravic glede izvrševanja proračuna za
proračunsko leto 2009. Želim poudariti, da Parlament pozdravlja dejstvo, da je leta 2009
varuh pomagal z več kot 77 % vseh pritožb in da je obravnaval 70 % poizvedb v manj kot
enem letu. Pozdravljamo tudi dejstvo, da je bila povprečna dolžina poizvedbe zmanjšana
na devet mesecev (13 mesecev leta 2008).

Poročilo: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
z odločitvijo o podelitvi razrešnice Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede
izvrševanja njegovega proračuna za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je v letnem
poročilu navedlo, da v okviru revizije ni ugotovilo nikakršnih večjih pomanjkljivosti v
zvezi z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. Računsko sodišče je med pripravo
letnega poročila za proračunsko leto 2009 izvedlo poglobljeno oceno nadzornih in
kontrolnih sistemov pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov. Ta je zajemala
preučitev dodatnega vzorca transakcij, vključno s plačili, povezanimi s kadrovskimi viri
in drugimi upravnimi dohodki. Računsko sodišče je ugotovilo, da bi Evropski nadzornik
za varstvo podatkov v določenih okoliščinah lahko tvegal nepravilna izplačila uslužbencem.
Strinjam se s priporočilom Računskega sodišča, da naj se od uslužbencev Evropskega
nadzornika za varstvo podatkov zahteva, da v ustreznih razmikih predložijo dokumente,
ki potrjujejo njihove osebne razmere, in da mora Evropski nadzornik za varstvo podatkov
izboljšati sistem za pravočasno spremljanje in nadzor teh dokumentov.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. −  (IT) Podelitev razrešnice Evropskemu nadzorniku za
varstvo podatkov glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2009 sem podprla, saj
je Evropski nadzornik za varstvo podatkov kljub dejstvu, da so bili nekateri podatki sporni
in manj pregledni, kot je bilo zahtevano, pokazal pripravljenost, da se zavzame za nadaljnje
procese naknadnega preverjanja od leta 2011 naprej.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  − – (PT) Pozdravljam sklepe revizije Računskega sodišča,
ki je v letnem poročilu navedlo, da po reviziji ni imelo nobenih bistvenih pripomb.
Pozdravljam tudi letno objavo izjav o finančnih interesih izvoljenih članov institucije, ki
vsebuje pomembne informacije o delovnih mestih in dejavnostih, za katere se prejema
plačilo, ali poklicnih dejavnostih, ki jih je treba prijaviti. Pozdravljam tudi zaključek
poročevalca, ki govori o zahtevi, da Evropski nadzornik za varstvo podatkov v naslednje
letno poročilo o dejavnostih (proračunsko leto 2010) vključi poglavje, ki bo vsebovalo
podrobne podatke o ukrepih, sprejetih v letu po sklepu Parlamenta o razrešnici.
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David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Evropskemu nadzorniku za
varstvo podatkov sem podprl, vendar opozarjam na ugotovitve Računskega sodišča, da
Evropski nadzornik za varstvo podatkov ni vzpostavil sistema za naknadno preverjanje,
ki ga zahteva finančna uredba, in da standardi notranjega nadzora, ki jih je sprejel, ne
predvidevajo ustreznega evidentiranja izjem pri standardnih finančnih postopkih v
osrednjem registru.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju izjave o zanesljivosti
računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je
Računsko sodišče pripravilo v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
sem podprl to odločitev, s katero se Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov podeli
razrešnica glede izvrševanja njegovega proračuna za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se Evropskemu nadzorniku
za varstvo podatkov podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna za proračunsko
leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Parlament z današnjo resolucijo podeljuje
razrešnico Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede izvrševanja proračuna za
proračunsko leto 2009. Želim poudariti, da Parlament pozdravlja dejstvo, da je Računsko
sodišče med pripravo letnega poročila za proračunsko leto 2009 izvedlo poglobljeno
oceno nadzornih in kontrolnih sistemov pri Sodišču Evropske unije.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl. Računsko
sodišče je ponovno opozorilo Evropski parlament na velik obseg prenosov neporabljenih
sredstev pri številnih agencijah v proračunskem letu 2009. Strinjam se s poročevalcem,
da bi si zadevne agencije morale močneje prizadevati za izboljšanje finančnega in
proračunskega načrtovanja in priprave programov. Mislim tudi, da bi stroški agencij morali
biti predvidljivi in da je treba najti rešitev, ki bo spoštovala načelo enoletnosti proračuna
Unije. Agencije morajo okrepiti svoje notranje kontrole, s čimer bi zagotovile pravilno
uporabo pogodb in postopkov za javna naročila. V celoti je treba zagotoviti tudi neodvisnost
osebja in strokovnjakov agencij. Komisija mora zagotoviti Parlamentu podroben pregled
meril, ki se uporabljajo za zagotavljanje neodvisnosti zaposlenega osebja. Strinjam se, da
mora vsaka agencija oblikovati večletni delovni program v skladu s strategijo Unije na
področju svojega delovanja. Večletni delovni program je pomemben, ker bo agencijam
omogočil boljšo organizacijo dejavnosti, zagotavljanje boljšega ocenjevanja tveganja
dejavnosti in oblikovanje učinkovitih organizacijskih ureditev za izvajanje lastne strategije.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. −  (IT) Podelitev razrešnice proračuna za leto 2009 za
uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU sem podprla, saj je poročilo po
mojem mnenju objektivno, resno in neodvisno. Tako ključna vprašanja kot pozitivni
elementi so ustrezno poudarjeni.

Vse dokler se bo vsebina takšnih poročil upoštevala tudi v prihodnjih letih, se lahko kakovost
uprave EU samo povečuje in s tem izpodbija razloge za pritožbe kritikov Evropske unije.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) V zadnjih nekaj letih se je število agencij povečalo
brez primere, zato je medinstitucionalna delovna skupina za agencije ključnega pomena,
kakor tudi prihodnje posebno poročilo Računskega sodišča s študijo o uspešnosti teh
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agencij in primerjalno analizo njihovih stroškov. Omeniti je treba neštete slabosti, ki jih
je odkrilo Računsko sodišče in katerih obseg je treba hitro zmanjšati.

Zato se strinjam s poročevalcem, da morajo agencije izboljšati preglednost načrta prihodkov
in odhodkov ter odgovornost za projekte, okrepiti svoja pooblastila za javna naročila na
ravni sklepa o financiranju in delovnega programa, popraviti pomanjkljivosti pri
zaposlovanju osebja ter povečati njegovo objektivnost in preglednost ter izvajati in
upoštevati finančno uredbo, ki velja zanje.

Na koncu želim poročevalcu čestitati za njegovo delo, agencije pa pozivam, da upoštevajo
sprejete sklepe.

Bruno Gollnisch (NI),    v pisni obliki. – (FR) Evropski parlament vsako leto sprejme poročilo
o evropskih agencija, s katerim pospremi razprave o razrešnici proračuna. In vsako leto
ugotovi isto: potrata, pomanjkljivosti v zaposlovanju in postopkih za javna naročila,
prenosi in razveljavitve preštevilnih operativnih sredstev... Ni treba razkriti goljufije, kot
v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru, da bi presodili, da gre za slabo upravljanje.

Vendar pa se Parlament vsakič pretvarja, da vidi napredek, in podeli razrešnico. Kar je še
hujše, nikoli ne podvomi v politiko Komisije glede oddajanja del tem agencijam, ki se zdi
manj usmerjeno v učinkovito izvajanje politik Evropske unije kot v zagotavljanje malega
dela evropskih institucij vsakemu večjemu mestu v Uniji. Vprašanje, ki ne da miru, tj. ali
so te agencije učinkovite in koristne, žal ostaja leto za letom neodgovorjeno.

Nekaj agencij, ki analizirajo svojo uspešnost, to počnejo v skladu s postopki in procesi, ki
so jim vsiljeni, in ne glede na dejanske rezultate. Agencije koristijo predvsem … agencijam.
Zato sem zavrnil podelitev razrešnice številnim agencijam in se vzdržal pri resolucijah, ki
jih spremljajo.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    v pisni obliki . − Poročilo gospoda Georgiosa Stavrakakisa o
uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij EU sem podprl predvsem zato,
ker poudarja, da je treba agencije spodbujati, naj oblikujejo in kasneje redno posodabljajo
izčrpno tabelo z opisom svojih finančnih tokov ter pristojnosti finančnih in operativnih
akterjev. Agencije tudi spominja, kako pomembno je, da se v celoti zagotovi neodvisnost
njihovega osebja in strokovnjakov. Predvsem se zavzema za bolj konstruktiven in pregleden
postopek.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Pozdravljam delo, ki so ga opravili
poročevalec, gospod Stavrakakis, in vsi tisti, ki so sodelovali pri pripravi besedil o podelitvi
razrešnice za proračunsko leto 2009. Na splošno lahko rečemo, da so rezultati, doseženi
v letu 2009, boljši od prejšnjih rezultatov. Kljub temu pa je res, da je Računsko sodišče
celo v zvezi s sedanjim proračunskim letom opozorilo na visoko raven prenosov in preklicev
operativnih sredstev pri številnih agencijah ter visoko število prerazporeditev. Nekatere
agencije so pokazale tudi številne pomanjkljivosti v postopkih za javna naročila. Pri izvajanju
pregledov in ocen je zagotovo treba v celoti upoštevati tudi sedanji okvir hude gospodarske
krize, pomembno pa je tudi, da poudarimo potrebo po splošnem izboljšanju pri upravljanju
subvencij.

Monica Luisa Macovei (PPE),    v pisni obliki.  − Poročilo „o razrešnici za leto 2009:
uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU“ sem podprla, saj je treba delovanje
vseh agencij EU še izboljšati. Postopek podelitve razrešnice za proračunsko leto 2009 je
razkril, da so potrebni takojšnji ukrepi v zvezi s preglednostjo in učinkovitostjo. Da bi se
v agencijah EU izboljšala preglednost, mora vseh 21 agencij in Komisija objaviti seznam
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vseh naročil, oddanih v zadnjih treh letih, kakor tudi poročilo o uslužbencih, ki so zamenjali
delovno mesto in prešli iz ene agencije v drugo, ter čim prej izvajati strožja pravila glede
navzkrižja interesov.

Poleg tega bi moral za prihodnje postopke glede podelitve razrešnice direktor vsake agencije
EU Parlamentu dati na voljo poročilo službe za notranjo revizijo. Da bi se zagotovila večja
učinkovitost pri delovanju in porabi agencij EU, je treba tudi resno obravnavati možnost
združitve upravnih odborov agencij, ki delujejo na sorodnih področjih. Komisija mora
zagotoviti tudi oceno izvedljivosti združitve agencij EU, ki opravljajo podobne dejavnosti.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − To poročilo sem podprl, vendar sem zaskrbljen,
da je Računsko sodišče pri več agencijah odkrilo pomanjkljivosti v postopkih za javna
naročila. Agencije pozivam, da okrepijo svoje notranje kontrole, s čimer bi zagotovile
pravilno uporabo pogodb in postopkov za javna naročila. Parlament ni pripravljen sprejeti
kronične nesposobnosti, da bi vzpostavili nadzorni sistem, ki preprečuje ali pravočasno
zazna ponavljajoče se napake, ki ogrožajo zakonitost in pravilnost transakcij agencije.

Zato pozivam agencije, da:

- izboljšajo preglednost načrta prihodkov in odhodkov ter odgovornost za projekte;

- okrepijo svoja pooblastila za javna naročila na ravni sklepa o financiranju in delovnega
programa;

- zagotovijo, da so v njihovih letnih poročilih o dejavnostih razkritja izjem razumljiva;

- zagotovijo primerno spremljanje morebitnih nepravilnosti;

- pripravijo naknadne kontrole in o njih poročajo.

Véronique Mathieu (PPE),    v pisni obliki . – (FR) Poročilo „o razrešnici za leto 2009:
uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU“ sem podprla. Če želimo, da bo
Parlament lahko resno opravljal svojo vlogo organa za podeljevanje razrešnice, morajo
poslanci Evropskega parlamenta dobiti dostop do popolnejših in podrobnejših podatkov
o proračunskem upravljanju in finančnem poslovodenju agencij. Opozarjamo, da so
dolžnosti skupne, a zdi se, da so tudi oslabljene. Evropska komisija nas torej kljub temu,
da ima svoje predstavnike v upravnih odborih, v zvezi z računovodskimi napakami, ki jih
je naredila Evropska policijska akademija, opozarja, da je agencija „subjekt z lastno pravno
osebnostjo in ima polno upravno avtonomijo, kar vključuje tudi finančno avtonomijo“.
A vendar upravni odbor včasih podeli izključno upravno odgovornost izvršnemu direktorju.
Evropski parlament se na koncu o tem, ali bo podelil razrešnico agenciji ali ne, odloči na
podlagi dokaj kratkih poročil zunanjega revizorja, pri tem pa se za dodatne podatke zanaša
na dobro voljo izvršnega direktorja. Mislim, da je nujno, da se zapolni ta vrzel v zakonodaji
v zvezi s poročili službe za notranjo revizijo o agencijah in da se predlaga rešitev, ki bo
Parlamentu zagotovila prava pooblastila.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Seznanjen sem, da je Računsko
sodišče ponovno opozorilo Evropski parlament na velik obseg prenosov in razveljavitev
operativnih sredstev pri številnih agencijah v proračunskem letu 2009. Seznanjen sem
tudi z obstojem neuporabljenih proračunskih vrstic in visokim številom prerazporeditev
v nekaterih agencijah ter želim pozvati agencije, naj si močneje prizadevajo za izboljšanje
finančnega in proračunskega načrtovanja in priprave programov.
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Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo sem podprl in strinjam
se, da mora Evropski parlament odložiti svojo odločitev o podelitvi razrešnice glede
izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2009. Računsko
sodišče je v svojem poročilu izdalo mnenje s pridržkom glede zakonitosti in pravilnosti
zadevnih transakcij. Akademija vztrajno krši finančno uredbo v zvezi s pravili za javna
naročila. Obsežen del skupnega proračuna akademije vsebuje nepravilnosti. Računsko
sodišče je ugotovilo velike pomanjkljivosti pri administrativnih in finančnih pravilih za
stroške organizacije tečajev in seminarjev, ki so večinski del odhodkov iz poslovanja
akademije. Strinjam se s poročevalcem, da je nesprejemljivo, da revidirana finančna uredba
akademije nikoli ni začela veljati, zaradi česar so bile vse sklenjene pogodbe o zaposlitvi
nezakonite. Zaradi spodbujanja preglednosti mora akademija omogočiti neposreden
dostop do svojega proračuna, ki mora vsebovati seznam pogodb in sklepov o dodelitvi
javnih naročil, tako da ga objavi na svojem spletnem mestu.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice za leto 2009 za Evropsko
policijsko akademijo, kot predlaga poročevalec, sem zavrnila, ker tudi mene ne prepričajo
nepravilni postopki, ki so bili sprejeti v obdobju, za katerega velja pregled. Mislim, da
potrebujemo več podrobnosti za globljo in natančnejšo obrazložitev, ki bo pokazala
pravilnost računovodskih izkazov.

Marielle De Sarnez (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Že drugo leto zapored ne moremo
podeliti razrešnice Evropski policijski akademiji za proračunsko leto 2009. Večletni akcijski
načrt, ki je bil oblikovan po opredelitvi problemov upravljanja agencij, ni dovolj jasen,
poročilo o spremljanju pa nam sprejetih ukrepov ne predstavlja ustrezno. Akademija je
resda bila uspešnejša v letu 2010 po odhodu njenega prejšnjega direktorja Ulfa Göranssona,
ki sta mu Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Računsko sodišče očitala
neustrezno in dejansko goljufivo porabo. Še vedno pa je nesprejemljivo, da ta agencija, ki
je bila ustanovljena leta 2006, še ne izpolnjuje meril dobrega upravljanja. Premisliti moramo
o sami strukturi Evropske policijske akademije, ki je glede na zapletena pravila, ki jih kot
agencija mora spoštovati, očitno premajhna, da bi delovala avtonomno. Vprašati se moramo
tudi, zakaj ta agencija, katere vloga je organizirati seminarje za visoke nacionalne policijske
uradnike, zahteva svoj lasten sedež, namesto da bi bila pripojena Europolu, tj. Evropskemu
policijskemu uradu s sedežem v Haagu, katerega učinkovite storitve hvalijo vsi.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Evropski parlament je s tem glasovanjem
odločil, da ne podeli razrešnice glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije
za proračunsko leto 2009, temveč da odločitev odloži. Naša odločitev dejansko temelji na
mnenju Računskega sodišča, ki je izdalo mnenje s pridržkom glede zakonitosti in pravilnosti
transakcij, povezanih s proračunom Evropske policijske akademije, saj se v postopkih za
javna naročila niso upoštevale določb finančne uredbe. Zato podpiram poziv akademiji
in njenemu upravnemu odboru, da do 30. junija 2011 organ za razrešnico obvestita o
sprejetih ukrepih in izboljšavah v zvezi z vsemi nepravilnostmi in/ali pomanjkljivostmi,
do katerih je prišlo v okviru tega postopka.

Monica Luisa Macovei (PPE),    v pisni obliki.  − Poročilo o razrešnici Evropski policijski
akademiji za leto 2009 predvideva odložitev razrešnice. To poročilo sem podprla, saj se
akademija že več let spopada s strukturnimi problemi.

Kar zadeva proračunsko leto 2009, skoraj polovica denarja, ki je bila prenesena v leto 2009,
ni bila porabljena, 43 % proračunskih sredstev za leto 2009 pa je bilo prenesenih v
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leto 2010. Evropsko računsko sodišče je navedlo, da so resne in ponavljajoče se šibkosti
pri načrtovanju in spremljanju predstavljale oviro pri izvrševanju proračuna akademije.
Poleg tega so bile ugotovljene tudi resne in ponavljajoče se kršitve pravil, ki veljajo za javna
naročila: Ta pravila se niso upoštevala v petih postopkih za javna naročila, katerih skupna
vrednost je 455.111 EUR. Razlog za zaskrbljenost ostaja tudi sama preglednost, saj
nepravilnosti še naprej vplivajo na izbiranje osebja.

Prav tako se mi zdi nesprejemljivo, da v zvezi z odgovornostmi prejšnjega direktorja v
zvezi z operativnimi sredstvu akademije, ki so se uporabila za financiranje zasebne porabe,
ni prišlo do preiskave. Zato podpiram združitev akademije in Europola kot najboljšega
načina za doseganje večje učinkovitosti pri porabi in reševanje strukturnih in kroničnih
problemov akademije.

Véronique Mathieu (PPE),    v pisni obliki . – (FR) Odložitev odločitve o podelitvi razrešnice
za proračunsko leto 2009 sem podprla: Računsko sodišče je ponovno podalo mnenje s
pridržkom glede zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z računovodskimi izkazi
za proračunsko leto 2009. Sodišče je predvsem ugotovilo hude pomanjkljivosti pri
izvrševanju finančnih pravil za javna naročila in pravil za stroške organizacije tečajev.
Poročilo opozarja, da so bila sredstva za plačila, ki znašajo 43 % skupnega proračuna,
prenesena v leto 2010, kar ni v skladu z načelom enoletnosti. Želimo, da agencija obvesti
Parlament o sprejetih ukrepih in opravljenih izboljšavah, Računsko sodišče pa pozivamo,
da opravi posebno revizijo nad izvajanjem akcijskega načrta Evropske policijske akademije.
Skupaj z mojimi kolegi predlagam, naj se akademija združi z Europolom v Haagu. Dvomim
namreč, da bo akademija zmožna rešiti strukturne probleme, povezane z njeno majhno
velikostjo, preselitvijo njenega sekretariata v Bramshill (70 km od Londona) in njenimi
visokimi stroški upravljanja.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2009,
skupaj z odgovori akademije, sem podprl to odločitev, s katero se odloži podelitev razrešnice
direktorju Evropske policijske akademije glede izvrševanja proračuna akademije za
proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se odloži zaključek
računovodskih izkazov Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Parlament je z današnjo resolucijo odložil
sprejetje odločitve o podelitvi razrešnice direktorju Evropske policijske akademije. Računsko
sodišče je v svojih poročilih o letni razrešnici za leti 2006 in 2007 izdalo mnenje s
pridržkom glede zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih s proračunom Evropske
policijske akademije, saj se v postopkih za javna naročila niso upoštevale določbe finančne
uredbe. Parlament je predvsem zaskrbljen, ker je Računsko sodišče pokazalo na velike
pomanjkljivosti pri administrativnih in finančnih pravilih za stroške organizacije tečajev
in seminarjev, ki so večinski del odhodkov iz poslovanja akademije.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. (DE) Odložitev razrešnice sem podprla. Glede
na neslavno zgodovino finančnega poslovanja Evropske policijske akademije je pomembno,
da se opravi natančen pregled. V tej zvezi tudi obžalujem, da se je razprava – ki je po mojem
mnenju smiselna – o vključitvi akademije v Europol, ponovno ustavila.
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Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
z odločitvijo Evropskega parlamenta o podelitvi razrešnice glede izvajanja proračuna
Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče
je presodilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so
z njimi povezane transakcije zakonite in pravilne. Pozdravljam načrt centra o izvedbi
vmesnega pregleda njegove strategije za obdobje 2008–2012. Strinjam se s poročevalcem,
da mora center še naprej razvijati ocenjevanje svoje uspešnosti z okrepitvijo vezi med
strateškimi ukrepi in ukrepi, predvidenimi v delovnem programu, ter s pregledom
kazalnikov za spremljanje uspešnosti, da bi izpolnjevali merila SMART. Center mora tudi
sprejeti učinkovitejše ukrepe glede stalnega povečevanja porabe v svojem proračunu.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. −  (IT) Podelitev razrešnice Prevajalskemu centru za organe
Evropske unije za leto 2009 sem podprla, saj je to poročilo izredno natančno, zelo
pregledno in jasno usmerjeno v rezultate.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Pozdravljam in strinjam se z mnenjem poročevalca,
Prevajalskemu centru za organe Evropske unije pa čestitam za delo, ki ga opravlja.
Pozdravljam tudi odločitev centra za izvedbo vmesnega pregleda svoje strategije za obdobje
2008–2012 in mu čestitam na izjemni uspešnosti, ki jo je pokazal z 41 % povečanjem
obsega svojih prevajalskih storitev v primerjavi z letom 2008.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za
izjemno delo, ki ga je opravil. Kot vemo, se finančni nadzor nad izvrševanjem proračuna
Skupnosti izvaja na treh ravneh: na ravni notranjega nadzora znotraj vsake institucije, kot
zunanji nadzor, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče in kot postopek razrešnice, ki ga
izvaja Evropski parlament. Z današnjim glasovanjem se postopek finančnega nadzora
zaključi s podelitvijo razrešnice Prevajalskemu centru za organe Evropske unije glede
izvrševanja proračuna za leto 2009, saj so računovodski izkazi centra zakoniti in pravilni.
Na koncu bi rad centru čestital, da je Računskemu sodišču predstavil primerjavo dejavnosti,
izvedenih v letih 2008 in 2009, kar organu za podelitev razrešnice omogoča, da učinkoviteje
ovrednoti uspešnost centra od enega leta do drugega.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice prevajalskemu centru sem
podprl. Vendar pa center pozivam, naj sprejme učinkovitejše ukrepe za reševanje stalnega
povečevanja proračunskega presežka; seznanjen sem, da ima center v nasprotju z Uredbo
(ES) št. 2965/94 že vrsto let proračunski presežek, ki za leto 2009 znaša 24.000.000 EUR,
medtem ko je leta 2008 znašal 26.700.000 EUR, leta 2006 16.900.000 EUR, leta 2005
10.500.000 EUR in leta 2004 3.500.000 EUR; opažam, da je ta presežek povezan predvsem
s pomanjkanjem natančnosti pri predvidevanju zahtev po prevodih, ki jih prejme od svojih
naročnikov. Kljub temu pozdravljam pobudo centra, da svojim naročnikom v letu 2009
vrne 11.000.000 EUR in poudarjam, da je center tudi leta 2007 svojim naročnikom vrnil
9.300.000 EUR.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za
proračunsko leto 2009, skupaj z odgovori centra, sem podprl to odločitev, s katero se
direktorici Evropskega centra za organe Evropske unije podeli razrešnica glede izvrševanja
proračuna centra za proračunsko leto 2009.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se direktorici Prevajalskega
centra za organe Evropske unije podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna centra za
proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Z današnjim glasovanjem Evropski parlament
podeli razrešnico direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja
proračuna za leto 2009. Evropski parlament pozdravlja dejstvo, da bo center izvedel vmesni
pregled strategije za obdobje 2008–2012; kljub temu center poziva, naj še naprej razvija
ocenjevanje uspešnosti z okrepitvijo vezi med strateškimi ukrepi in ukrepi, predvidenimi
v delovnem programu, ter s pregledom kazalnikov za spremljanje uspešnosti, da bi
izpolnjevali merila SMART.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. − (DE) Razrešnico sem podprla. Prevajalski
center je bil ustanovljen leta 1994, da bi se lahko spopadel z izzivi večjezične narave EU – z
eno izmed njenih temeljnih lastnosti in dokazom njene kulturne raznolikosti. Agencija se
financira sama iz plačil, ki jih prejme od institucij/organov za opravljene storitve. Evropsko
računsko sodišče je navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti
letnih računovodskih izkazov za leto 2009.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki . − (LT) To poročilo in odločitev o podelitvi
razrešnice glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega
usposabljanja za proračunsko leto 2009 sem podprl. Računsko sodišče je presodilo, da so
letni računovodski izkazi centra za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z njimi
povezane transakcije zakonite in pravilne. Center namerava leta 2011 zagotoviti
razpredelnice Gantt za vse ključne operativne dejavnosti. Te razpredelnice prikazujejo,
koliko časa vsak uslužbenec porabi za določen projekt, in spodbujajo pristop, usmerjen k
doseganju rezultatov. Leta 2009 je center uvedel sistem za merjenje uspešnosti svojih
srednjeročnih prednostnih nalog v obdobju 2009–2011 in svojega letnega delovnega
programa. Uvedba sistema za merjenje uspešnosti pomaga centru pri upravljanju in
ocenjevanju svojega vpliva, uspešnosti, učinkovitosti in pomembnosti. Strinjam se s
poročevalcem, da bi institucija morala izboljšati načrtovanje in spremljanje ter spoštovati
načelo enoletnosti. Center mora tudi učinkoviteje izvajati proračunska načela specifikacije
in preglednosti.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. −  (IT) Podelitev razrešnice glede izvrševanja proračuna
Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za leto 2009 sem podprla, ker je
center s svojimi sredstvi upravljal ustrezno in v skladu s prejšnjimi napovedmi.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki.  −  (PT) Poročilo o razrešnici glede izvrševanja
proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2009
sem podprla, ker prispeva k nadzoru nad načinom porabe sredstev s strani evropskih
institucij. Center mora za namen učinkovitejšega prihodnjega finančnega poslovodenja
predstaviti primerjavo med dejavnostmi, izvedenimi v tekočem letu, in dejavnostmi,
izvedenimi v prejšnjem letu, da se organu za podelitev razrešnice omogoči boljše
ocenjevanje uspešnosti od enega leta do drugega.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Vesel sem, da je Računsko sodišče razglasilo
dejavnosti, povezane z letnimi računovodskimi izkazi centra za proračunsko leto 2009,
kot zakonite in pravilne. Centru bi rad čestital za uvedbo sistema za merjenje uspešnosti
v letu 2009 in za uvedbo sprememb v svojem postopku zaposlovanja v skladu s
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pripombami Računskega sodišča v poročilu za leto 2009; vse to je prispevalo k izboljšanju
preglednosti. Pozdravljam in strinjam se z mnenjem poročevalca, Evropskemu centru za
razvoj poklicnega usposabljanja pa čestitam za delo, ki ga opravlja.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Na današnjem glasovanju sem podprl prošnjo
za podelitev razrešnice Evropskemu centru za razvoj poklicnega usposabljanja za leto 2009.
Računsko sodišče, ki je odgovorno za zunanji finančni nadzor, je po temeljiti oceni
računovodskih izkazov centra navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti
računovodskih izkazov za leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih
transakcij. Pozdraviti želim tudi delo evropskega centra kot prve agencije, ki je prostovoljno
začela pilotno revizijo etičnega okvira v letu 2009.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Evropskemu centru za razvoj
poklicnega usposabljanja sem podprl. Čestitam centru, ker je v letu 2009 uvedel sistem za
merjenje uspešnosti svojih srednjeročnih prednostnih nalog v obdobju 2009–2011 in
svojega letnega delovnega programa in ker je pripravil okvir kazalnikov uspešnosti za
spremljanje napredka in merjenje donosa, rezultatov in vpliva; menim, da zlasti uvedba
sistema za merjenje uspešnosti pomaga centru pri upravljanju in ocenjevanju svojega
vpliva, uspešnosti, učinkovitosti in pomembnosti; poleg tega verjamem, da bi ta sistem
lahko vključeval dodatno izboljšanje proračuna, oblikovanega po dejavnostih, ter tesnejše
spremljanje proračunskih sredstev za plačila, da se prepreči prenos sredstev.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se direktorici Evropskega
centra za razvoj poklicnega usposabljanja podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna
centra za proračunsko leto 2009.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za
proračunsko leto 2009, skupaj z odgovori centra, sem podprl to odločitev, s katero se
direktorici Evropskega centra razvoj poklicnega usposabljanja podeli razrešnica glede
izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Evropski parlament z današnjo resolucijo
direktorici Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja podeli razrešnico glede
izvrševanja proračuna centra za leto 2009. Evropski parlament je zadovoljen, da je Računsko
sodišče navedlo, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi centra za
proračunsko leto 2009, zakonite in pravilne.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. − (DE) Razrešnico sem podprla. Evropsko
računsko sodišče je lahko potrdilo, da so letni računovodski izkazi za leto 2009 zakoniti
in pravilni. Center, ki je bil ustanovljen leta 1975 in opravlja analize sistemov poklicnega
usposabljanja ter nudi informacije o politiki, raziskavah in praksi na tem področju, je v
teh časih, ko se pojavljajo pomisleki glede ravni usposabljanja in pretečega pomanjkanja
usposobljene delovne sile, potreben bolj kot kdaj koli prej. Ponovno je treba premisliti
samo o oddaljenem sedežu v Grčiji, ki potrebuje kontaktni urad v Bruslju.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
z odločitvijo Evropskega parlamenta, da se Agenciji Skupnosti za nadzor ribištva podeli
razrešnica glede izvrševanja njenega proračuna za proračunsko leto 2009. Računsko
sodišče je presodilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2009
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zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije zakonite in pravilne. Leta 2010 je agencija
sprejela večletni delovni program za obdobje 2001–2015. Ta dokument je pomemben,
ker agenciji omogoča sprejetje učinkovitih organizacijskih ukrepov za izvajanje svoje
strategije in doseganje svojih ciljev. Strinjam se s poročevalcem, da mora agencija predstaviti
primerjavo med dejavnostmi, izvedenimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in dejavnostmi,
ki so bile izvedene v predhodnem proračunskem letu, da bi Evropski parlament lahko bolje
ocenil uspešnost v vmesnem obdobju. Agencija mora izboljšati svoj letni delovni program
z vključitvijo natančno določenih in izmerljivih ciljev na ravni področja politik in na ravni
operativnih dejavnosti. Odpraviti mora tudi pomanjkljivosti v načrtovanju zaposlovanja.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    v pisni obliki. − (ES) Glede na analizo, ki jo opravlja
Računsko sodišče in v kateri navaja, da so ukrepi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva
zakoniti in pravilni, sem podprla podelitev razrešnice glede izvrševanja proračuna agencije
za proračunsko leto 2009. Izmed dejavnosti agencije bi želela poudariti sprejetje njenega
večletnega delovnega programa.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. −  (IT) Razrešnico proračuna Agencije Skupnosti za nadzor
ribištva za leto 2009 sem podprla zaradi pravilnosti, jasnosti in preglednosti računovodskih
izkazov in uspešnosti, ki izhaja iz celovitega in izvedljivega načrtovanja.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Zadovoljen sem s sklepi, ki jih je Računsko sodišče
navedlo v svojem poročilu, in sicer da so z računovodskimi izkazi povezane transakcije
zakonite in pravilne. Agenciji Skupnosti za nadzor ribištva bi rad čestital za sprejetje
večletnega delovnega programa za obdobje 2011–2015, ki bo omogočil boljšo organizacijo
in uresničitev zastavljenih ciljev, kakor tudi oblikovanje strukture za notranjo revizijo, tj.
mehanizma notranje revizije, ki je namenjen zagotavljanju podpore in svetovanju izvršnemu
direktorju agencije in upravi.

Pozdravljam in strinjam se z mnenjem poročevalca, Agenciji Skupnosti za nadzor ribištva
pa čestitam za delo, ki ga opravlja.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki.  −  (PT) Izvajanje nadzornih in inšpekcijskih
ukrepov v zvezi z uporabo skupne ribiške politike (SRP) v izključni ekonomski coni mora
biti v pristojnosti držav članic, ki morajo zato dobiti ustrezno in zadostno podporo, k
čemur mora prispevati Evropska unija.

Ne zanikamo potrebe po tem, da je treba poiskati načine za sodelovanje različnih držav
članic ter za povezovanje in usklajevanje njihovih dejavnosti za namen nadzora in boja
proti nezakonitemu ribolovu; vendar pa smo v koristi oblikovanja Agencije Skupnosti za
nadzor ribištva podvomili, ker menimo, da so nekatere njene pristojnosti nezdružljive s
pristojnostmi držav članic. To je centralizacija, ki poleg vsega ostalega ne prinaša koristi
v smislu potrebne učinkovitosti dejavnosti nadzora.

Svoje nestrinjanje smo izrazili tudi v zvezi s predstavništvom upravnega odbora Agencije
Skupnosti za nadzor ribištva, njegovim operativnim modelom in preveliko vlogo Evropske
komisije v odboru v smislu njegovega sistema glasovanja. Želimo še reči, da se, če bo
Agenciji Skupnosti za nadzor ribištva dodeljen proračun v višini 10.100.000 EUR
(proračunsko leto 2009), državam članicam že odreka možnost povečanja prispevka EU
pri financiranju dejavnosti nadzora v skladu s predlogom, ki smo ga nedavno predstavili
v Parlamentu in ki ga je večina žal zavrnila.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki  .   − Izvajanje nadzornih in inšpekcijskih
ukrepov v zvezi z uporabo skupne ribiške politike (SRP) v izključni ekonomski coni mora
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biti v pristojnosti držav članic. Te morajo zato dobiti ustrezno in zadostno podporo, k
čemur mora prispevati Evropska unija

Ne zanikamo potrebe po tem, da je treba poiskati načine za sodelovanje različnih držav
članic ter za povezovanje in usklajevanje njihovih dejavnosti za namen nadzora in boja
proti nezakonitemu ribolovu; vendar pa smo v koristi oblikovanja Agencije Skupnosti za
nadzor ribištva podvomili, ker menimo, da so nekatere njene pristojnosti nezdružljive s
pristojnostmi držav članic. To je centralizacija, ki poleg vsega ostalega ne prinaša koristi
v smislu potrebne učinkovitosti dejavnosti nadzora.

Svoje nestrinjanje smo izrazili tudi v zvezi s predstavništvom upravnega odbora Agencije
Skupnosti za nadzor ribištva, njegovim operativnim modelom in preveliko vlogo Evropske
komisije v odboru v smislu njegovega sistema glasovanja.

Želimo še reči, da se, če bo Agenciji Skupnosti za nadzor ribištva dodeljen proračun v višini
10.100.000 EUR (proračunsko leto 2009), državam članicam že odreka možnost povečanja
prispevka EU pri financiranju dejavnosti nadzora v skladu s predlogom, ki smo ga nedavno
predstavili v Parlamentu in ki ga je večina žal zavrnila.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    v pisni obliki . – (GA) Agencija Skupnosti za nadzor
ribištva je bila ustanovljena leta 2005 za zagotavljanje boljšega spoštovanja predpisov
skupne ribiške politike s strani držav članic. Agencija, ki ima sedež v Vigu v Španiji, je zelo
pomembna v smislu nadzora in usklajevanja ribištva v državah članicah. Po mojem mnenju
je dobro, da je agencija sprejela večletni delovni program za obdobje 2011–2015, kot
priporoča strategija Evropa 2020.

Večletni delovni program bo prispeval k regionalnemu sodelovanju in delitvi sredstev v
okviru načrtov uporabe, kar bo izboljšalo stroškovno učinkovitost. Pozdravljam odločitev
Računskega sodišča, da podeli razrešnico, in jasno je, da je enakega mnenja tudi Odbor za
ribištvo, ki je sprejel moje mnenje o tem vprašanju.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Strinjam se s tem dokumentom, ker se je
pristojni odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske agencije za
varnost v letalstvu za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je navedlo, da je prejelo
zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009
ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Vendar pa mora agencija
odpraviti pomanjkljivosti v načrtovanju svojih dejavnosti, da bi bili v prihodnje postopki
za pripravo proračuna dovolj strogi, ter se izogibati vsaki potrebi po zviševanju oziroma
zmanjševanju odobrenih sredstev v proračunskih razdelkih. Poleg tega agencija še ni
sestavila večletnega delovnega programa. Zato menim, da je treba upoštevati sedanje vidike.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki.  −   (IT)  Računsko sodišče in Odbor za proračunski
nadzor sta podala pozitivno mnenje o izvrševanju proračuna Agencije Skupnosti za nadzor
ribištva. Parlament je zato danes podprl podelitev razrešnice za leto 2009. Opravljene
kontrole so pokazale, da je proračun agencije zanesljiv in da so z njim povezane transakcije
zakonite in pravilne. Rad pa bi opozoril na nekatere pomanjkljivosti, predvsem v
načrtovanju zaposlovanja, v zvezi s katerim upam, da bo v postopkih, povezanih s
prihodnjimi proračunskimi leti, mogoče hitro opraviti izboljšave.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Agenciji Skupnosti za nadzor
ribištva sem podprl. Kljub temu pozivam izvršnega direktorja agencije, naj v celoti izpolni
svojo obveznost in v svoje poročilo organu za podelitev razrešnice, v katerem se povzema
poročilo službe za notranjo revizijo, vključi vsa izdana priporočila (vključno s tistimi, za
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katere obstaja možnost, da jih bo agencija zavrnila) in vse ukrepe, sprejete v zvezi s temi
priporočilo; zato pozivam izvršnega direktorja agencije, naj zagotovi informacije o vsebini
štirih „zelo pomembnih“ priporočil službe za notranjo revizijo in sprejetih ukrepih agencije.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) To poročilo podeljuje razrešnico
Agenciji Skupnosti za nadzor ribištva v zvezi z njenimi dejavnostmi za leto 2009, s tem
pa obnovi razrešnico, ki jo je Evropski parlament podelil 5. maja 2010, in sicer glede
izvrševanja proračuna Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2008.

Ker je Računsko sodišče prejelo zadostna zagotovila o zanesljivosti računovodskih izkazov
za proračunsko leto 2009 ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij in ker
je Odbor za ribištvo junija 2010 obiskal Agencijo Skupnosti za nadzor ribištva in izrazilo
veliko zadovoljstvo nad splošnim stanjem zadev v agenciji, zlasti z izvedbo načrtov skupne
uporabe, menim, da bi Parlament moral to poročilo sprejeti.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko
leto 2009, skupaj z odgovori agencije, sem podprl to odločitev, s katero se izvršnemu
direktorju Agencije Skupnosti za nadzor ribištva podeli razrešnica glede izvrševanja
proračuna agencije za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršnemu direktorju
Agencije Skupnosti za nadzor ribištva podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna
agencije za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Evropski parlament z današnjo resolucijo
podeljuje razrešnico za leto 2009 izvršnemu direktorju Agenciji Skupnosti za nadzor
ribištva. Evropski parlament čestita agenciji, ker je sprejela večletni delovni program za
obdobje 2011–2015, in poudarja, da je ta dokument pomemben, ker agenciji omogoča
sprejetje učinkovitih organizacijskih ukrepov za izvajanje svoje strategije in doseganje
svojih ciljev.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. − (DE) Razrešnico sem podprla. Evropsko
računsko sodišče je navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti
letnih računovodskih izkazov za leto 2009, sprememba večletnega delovnega programa,
ki je bila opravljen leta 2010, ter začetek pobude za revizijo proračunskih postopkov
agencije pa sta me prepričala, da Agencija Skupnosti za nadzor ribištva izvaja priporočila,
ki jih je prejela. Agencija, ki je bila ustanovljena leta 2005, potem ko leta 2002 ni uspela
izpolniti niti enega od dogovorjenih ciljev in glede na to, da je skupna ribiška politika do
danes veljala za polomijo, opravlja pomembno in celo bistveno delo. Glede na pretresljivo
dejstvo, da je pri 88 % staleža rib v EU prišlo do prelova, bo agencija v bližnji prihodnosti
nepogrešljiva.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki.  −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
z odločitvijo Evropskega parlamenta, da se Evropski agenciji za varnost v letalstvu podeli
razrešnica glede izvrševanja njenega proračuna za proračunsko leto 2009. Računsko
sodišče je presodilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2009
zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije zakonite in pravilne. Strinjam se s
poročevalcem, da naj agencija premisli o uvedbi razpredelnice Gantt v načrtovanje vseh
svojih operativnih dejavnosti, da bi se omogočil strnjen prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec
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porabi za posamezne projekte, in spodbudil pristop, usmerjen k doseganju rezultatov.
Poleg tega mora agencija za proračun za poslovanje uvesti na dejavnostih temelječo
strukturo, da bi vzpostavila jasno povezavo med delovnim programom in finančnimi
napovedmi ter izboljšala nadzor izvajanja storitev in poročanje. Agencija mora predstaviti
primerjavo med dejavnostmi, izvedenimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in dejavnostmi,
ki so bile izvedene v predhodnem proračunskem letu, da bi Evropski parlament lahko bolje
ocenil uspešnost agencije v vmesnem obdobju. Poleg tega je treba k vsakoletnemu
proračunu dodati poročilo o neporabljenih sredstvih, prenesenih iz prejšnjih let, s
pojasnilom, zakaj ta sredstva niso bila uporabljena ter kako in kdaj bodo uporabljena.
Agencija še vedno kaže pomanjkljivosti pri postopkih izbire osebja, zaradi česar je ogrožena
preglednost teh postopkov. Strinjam se, da mora agencija Evropski parlament obvestiti o
ukrepih, s katerimi je poskusila popraviti to stanje, postopke za izbiro pa mora oblikovati
bolj pregledno.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. −  (IT) Razrešnico splošnega proračuna Evropske agencije
za varnost v letalstvu za leto 2009 sem podprla, ker Računsko sodišče kljub navidez
dvomljivemu upravljanju razpoložljivih sredstev meni, da so računovodski izkazi zanesljivi,
z njimi povezane transakcije pa zakonite in pravilne. Poleg tega se strinjam, da mora
agencija vzpostaviti natančnejše mehanizme za določitev svojih ciljev in ocenjevanje
rezultatov.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Pozdravljam sklepe, ki jih je Računsko sodišče
navedlo v svojem poročilu, in sicer da so z računovodskimi izkazi povezane transakcije
zakonite in pravilne. Pozdravljam in strinjam se z mnenjem poročevalca, Evropski agenciji
za varnost v letalstvu pa čestitam za delo, ki ga opravlja.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Strinjam se s tem dokumentom, ker se je
pristojni odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske agencije za
varnost v letalstvu za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je navedlo, da je prejelo
zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009
ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Vendar pa je izrazilo
zaskrbljenost zaradi nezadostnega usklajevanja med potrebami, zaposlenimi in finančno
ureditvijo agencije, zlasti ker je zaradi postopkov izbire osebja težko zaposliti ustrezno
usposobljene ljudi. Zato menim, da je treba upoštevati sedanje vidike.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Z današnjim glasovanjem je bila Evropski
agenciji za varnost v letalstvu podeljena razrešnica za leto 2009. Finančni nadzor nad
izvrševanjem proračuna Skupnosti se izvaja na treh ravneh: na ravni notranjega nadzora
znotraj vsake institucije, kot zunanji nadzor, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče in kot
postopek razrešnice, ki ga izvaja Evropski parlament. Seveda ima vsaka razprava o razrešnici
svoj poseben okvir, današnja razrešnica pa poteka v času gospodarske in finančne krize,
ki je v nekaterih državah članicah povzročila tako finančne kot proračunske težave. Kljub
takšnim razmeram pa želim izraziti zadovoljstvo nad rezultati, ki jih je dosegla agencija,
zato sem predlog poročevalca podprl.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    v pisni obliki. − (PL) Zaradi delovnega programa
agencije za leto 2010 sem nekoliko zaskrbljen. Mislim pa tudi, da bi ga bilo treba izboljšati
z opredelitvijo ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti, kakor tudi z boljšim sistemom
načrtovanja virov. Želim poudariti tudi potrebo po izboljšanju sistema nadzora nad projekti
certifikacije, da bi se zagotovilo, da obračunane takse v celotnem obdobju izvajanja projekta
ne bodo znatno odstopale od dejanskih stroškov. Na koncu sem se odločila, da podelitev
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razrešnice glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za
proračunsko leto 2009 podprem.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Razrešnico Evropski agenciji za varnost v letalstvu
sem podprl, vendar pozivam agencijo, naj za proračun za poslovanje uvede na dejavnostih
temelječo strukturo, da bi vzpostavila jasno povezavo med delovnim programom in
finančnimi napovedmi ter izboljšala nadzor izvajanja storitev in poročanja; ugotavljam,
da agencija vsako leto pripravi večletni načrt, o katerem se posvetuje z vsemi
zainteresiranimi stranmi in ki ga odobri upravni odbor, v njem pa predstavi proračun,
namenjen posameznim dejavnostim; strinjam pa se tudi z mnenjem Računskega sodišča,
da je struktura proračuna za poslovanje agencije (naslov III) ostala delno vezana na vnos
in da so bile uvedene spremembe proračuna, ne da bi posodobili delovni program, tudi če
so pomembno vplivale na dodelitev kadrovskih virov in finančnih sredstev.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko
leto 2009, skupaj z odgovori agencije, sem podprl to odločitev, s katero se izvršnemu
direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu podeli razrešnica glede izvrševanja
proračuna agencije za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršnemu direktorju
Evropske agencije za varnost v letalstvu podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna
agencije za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu glede izvrševanja
proračuna agencije za proračunsko leto 2009. Parlament pozdravlja dejstvo, da je Računsko
sodišče ugotovilo, da so računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2009 zanesljivi
in da so z njimi povezane transakcije z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. − (DE) Razrešnico sem podprla. Evropsko
računsko sodišče je navedlo, da so letni računovodski izkazi za leto 2009 pravilni, in je
podalo pozitivno mnenje o njihovi zanesljivosti. Obenem želim izkoristiti to priložnost,
da opozorim na poziv tega poročila k preglednejšim postopkom izbire osebja. Glede na
odgovorne naloge, ki jih opravlja Evropska agencija za varnost v letalstvu, in navedene
težave pri iskanju usposobljenega osebja, je temu treba nameniti vso pozornost.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo in razrešnico glede
izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za
proračunsko leto 2009 sem podprl. Center je pomembna ustanova, ki lahko krepi in razvija
evropski nadzor nad boleznimi ter ocenjuje obstoječe in nastajajoče grožnje za zdravje
ljudi, ki jih prinašajo nalezljive bolezni, ter poroča o njih. Računsko sodišče je presodilo,
da so letni računovodski izkazi centra za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z njimi
povezane transakcije zakonite in pravilne. Strinjam se s poročevalcem, da mora center
predstaviti primerjavo med dejavnostmi, izvedenimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in
dejavnostmi, ki so bile izvedene v predhodnem proračunskem letu, da bi Evropski parlament
lahko bolje ocenil uspešnost v vmesnem obdobju. Strinjam se tudi, da je treba centru dati
večja pooblastila, tako da bo Unija v primeru pendemije imela neodvisen organ za
ocenjevanje stopnje nevarnosti okužbe, in da se bo lahko izboljšala usklajenost med
državami članicami.
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Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Proračun Evropskega centra za preprečevanje in
obvladovanje bolezni se je v proračunskem letu 2009 povečal za 25,3 % v primerjavi z
letom 2008. Če bo podobna rast zabeležena tudi v prihodnjih letih, kako se bomo z našo
čedalje večjo porabo spopadli s finančno krizo? Mislim, da bi 51 milijonov EUR lahko
učinkoviteje porabili, če bi jih vložili v regionalne sisteme spremljanja bolezni v vsaki
posamezni državi članici. To ne bo samo pomagalo v boju proti nalezljivim boleznim,
temveč bo okrepilo tudi sistem zdravstvenega varstva v samih državah članicah.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice Evropskemu centru za
preprečevanje in obvladovanje bolezni za leto 2009 sem podprla, ker je poročevalec uspel
prepoznati najpomembnejše probleme v smislu preglednosti in natančnosti računovodskih
izkazov in ker sem prepričana, da bo ta pomembna in koristna agencija odpravila
pomanjkljivosti pri svojem upravljanju, da bi izboljšala navedena področja, pri tem pa ne
bo ogrozila dobrega dela, ki ga je že storila.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki.  −  (PT) Poročilo o razrešnici glede izvrševanja
proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko
leto 2009 sem podprla, ker prispeva k nadzoru nad načinom porabe sredstev s strani
evropskih institucij. Mislim, da je to zelo pomembna ustanova, ki lahko krepi in razvija
evropski nadzor nad boleznimi ter ocenjuje obstoječe in nastajajoče grožnje za zdravje
ljudi, ki jih prinašajo nalezljive bolezni, ter poroča o njih. Obžalujem pa, da ni bilo
spoštovano načelo enoletnosti in da je prišlo do velikega obsega prenosa sredstev.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Pozdravljam sklepe, ki jih je Računsko sodišče
navedlo v svojem poročilu, in sicer da so z računovodskimi izkazi povezane transakcije
zakonite in pravilne. Želim tudi omeniti pomemben prispevek centra k ukrepom za boj
proti pandemiji virusa H1N1 leta 2009, nenazadnje tudi z izdajo predhodnih smernic o
uporabi posebnih cepiv proti gripi med pandemijo virusa H1N1 leta 2009. Pozdravljam
in strinjam se z mnenjem poročevalca, Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje
bolezni pa čestitam za delo, ki ga opravlja.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo
zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009
ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, sem podelitev razrešnice glede
izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za
proračunsko leto 2009 podprl. Seveda ima vsaka razprava o razrešnici svoj poseben okvir,
današnja razrešnica pa poteka v času gospodarske in finančne krize, ki je v številnih državah
članicah povzročila finančne in proračunske težave. Vendar pa menim, da je center opravil
odlično delo pri povečanju evropskega nadzora nad boleznimi in ocenjevanju obstoječih
in nastajajočih groženj za zdravje ljudi, ki jih prinašajo nalezljive bolezni, ter poročanju o
njih. Centru želim tudi čestitati za njegov prispevek k ukrepom za bolj proti pandemiji
virusa H1N1 leta 2009.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Evropskemu centru za
preprečevanje in obvladovanje bolezni sem podprl in menim, da je treba centru dati večja
pooblastila, tako da bo Unija v primeru pendemije imela neodvisen organ za ocenjevanje
stopnje nevarnosti okužbe, in da se bo lahko izboljšala usklajenost med državami članicami.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni
za proračunsko leto 2009, skupaj z odgovori centra, sem podprl to odločitev, s katero se
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izvršnemu direktorju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni podeli
razrešnica glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se direktorju Evropskega
centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni podeli razrešnica glede izvrševanja
proračuna centra za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
direktorju Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni razrešnico glede
izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2009. Parlament še enkrat poziva center,
naj v razpredelnici, ki bo priložena naslednjemu poročilu Računskega sodišča, predstavi
primerjavo med dejavnostmi, izvedenimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in dejavnostmi,
ki so bile izvedene v predhodnem proračunskem letu, da bi lahko organ za podelitev
razrešnice bolje ocenil uspešnost centra od enega leta do drugega.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Glasovanja sem se vzdržala. Evropski
center za preprečevanje in obvladovanje bolezni igra zelo pomembno vlogo in je tudi
opravičil svoj obstoj z izvajanjem ukrepov za boj proti pandemiji virusa H1N1; vendar pa
bi pričakovala, da se bo podelitev razrešnice odložila, dokler ne bo na voljo vsebina
priporočil službe za notranjo revizijo, ki jih zahteva poročilo – ta služba je namreč podala
eno „zelo pomembno“ in sedem „pomembnih“ priporočil –, in dokler center ne predstavi
načrta za izvajanje teh priporočil.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
z odločitvijo Evropskega parlamenta, da se Evropski agenciji za kemikalije podeli razrešnica
glede izvrševanja njenega proračuna za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je
presodilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2009 zanesljivi in
da so z njimi povezane transakcije zakonite in pravilne. Strinjam se s poročevalcem, da
mora agencija zmanjšati delež prenosov (agencija je prenesla 29 % vseh sredstev) in tako
upoštevati načelo enoletnosti. Pozdravljam pobude agencije, da se bo bolj posvetila
strankam in izboljšala postopke povratnih informacij, ter ji čestitam, da je v letu 2009
izvedla mnenjsko raziskavo med zainteresiranimi stranmi in razširila podporne dejavnosti
za industrijo. Agencija mora še naprej izboljševati načrtovanje in spremljanje javnih naročil
in proračunskega poslovodenja, da bi zmanjšala obseg sredstev, ki jih je treba prenesti v
naslednje proračunsko leto. Navedeno je, da je agencija dala zavezo, da bo zmanjšala prenos
neporabljenih sredstev na naslednje leto in jih spustila na precej nižjo raven kot v letu 2008.

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Zakaj plačujemo to vsoto, ki znaša nekaj več kot
70 milijonov EUR? Plačujemo jo agenciji, v kateri je po besedah Računskega sodišča prišlo
do zamud pri operativnih dejavnostih, in sicer zaradi pomanjkanja usposobljenih delavcev
in težav pri uvajanju informacijskega sistema. Ta dva vidika sta seveda ključnega pomena
za učinkovito delovanje agencije, vendar pa se zdaj sprašujem, ali se agencija sploh lahko
spoprime z zastavljenimi cilji. Razrešnice nisem podprla, ker menim, da se ta denar lahko
bolje porabi, namesto da se ga namenja slabo delujoči agenciji.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice splošnemu proračunu Evropske
agencije za kemikalije sem podprla, saj poročilo kaže, da se je njena uspešnost v smislu
nadzora in proračunskega poslovodenja počasi izboljševala kljub nekaterim
pomanjkljivostim in nepravilnostim v računovodskih izkazih, ki so deloma posledica tega,
da je bila ta agencija ustanovljena pred kratkim.
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Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Evropska agencija za kemikalije prispeva k
izboljšanju kakovosti življenja evropskih prebivalcev, tako da zagotavlja varno uporabo
kemičnih snovi in spodbuja inovacije. Zaradi naraščajoče zapletenosti in intenzivnosti
uporabe in raziskav tovrstnih snovi menim, da bo Evropska agencija za kemikalije postajala
čedalje pomembnejša, kar upravičuje še močnejši nadzor nad tem, kako pridobiva sredstva,
ki jih ima na voljo.

Računsko sodišče je potrdilo zanesljivost računovodskih izkazov agencije za proračunsko
leto 2009 in zdi se, da so na dobri poti, da premagajo vse začetne težave, ki so pri takšnih
organih skoraj neizogibne. Upam, da bo Evropska agencija za kemikalije izpolnila namene,
zaradi katerih je bila ustanovljena, poostrila proračun in izboljšala svojo zmogljivost za
načrtovanje.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Strinjam se s tem dokumentom, ker se je
pristojni odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske agencije za
kemikalije za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je navedlo, da je prejelo zadostno
zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o
zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Vendar pa Računsko sodišče
poudarja, da je prišlo do zamud pri operativnih dejavnostih, in sicer zaradi težav pri uvajanju
informacijskega sistema in pomanjkanja usposobljenega osebja. Zato menim, da je treba
upoštevati sedanje vidike.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Finančni nadzor nad izvrševanjem proračuna
Evropske unije se izvaja na treh ravneh: na ravni notranjega nadzora znotraj vsake institucije,
kot zunanji nadzor, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče in kot postopek razrešnice, ki
ga izvaja Evropski parlament. Z današnjim glasovanjem je bila izvršnemu direktorju
Evropske agencije za kemikalije podeljena razrešnica glede izvrševanja proračuna za
leto 2009. Razrešnico sem podprl, saj so kontrole, ki sta jih opravila Računsko sodišče in
Odbor za proračunski nadzor, pokazale, da so bile vse transakcije agencije popolnoma
zakonite in pravilne. Agenciji tudi čestitam, ker je vzpostavila svoj oddelek za notranjo
revizijo, ki bo opravljal notranje revizije in izvršnemu direktorju v neodvisnih mnenjih in
priporočilih svetoval o obvladovanju tveganj in sistemih notranjega nadzora.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Evropski agenciji za kemikalije
sem podprl, vendar agencijo pozivam, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o ukrepih
za izboljšanje sistema nadzora, ki jih je sprejela, predvsem ukrepih za izboljšanje finančnih
poti, delovnih procesov, revizij, akcijskih načrtov in ocen tveganja.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2009,
skupaj z odgovori agencije, sem podprl to odločitev, s katero se izvršnemu direktorju
Evropske agencije za kemikalije podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za
proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršnemu direktorju
Evropske agencije za kemikalije podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za
proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije glede izvrševanja proračuna
agencije za proračunsko leto 2009. Parlament pozdravlja pobudo agencije, da se bo bolj
posvetila strankam in izboljšala postopke povratnih informacij. Parlament predvsem čestita
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agenciji, da je v letu 2009 izvedla mnenjsko raziskavo med zainteresiranimi stranmi in
razširila podporne dejavnosti za industrijo.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Podprla sem poročilo
gospoda Stavrakakisa, v katerem Evropsko računsko sodišče poziva, da opravi revizije
uspešnosti poslovanja (operativno) mlade Evropske agencije za kemikalije. Na podlagi
razpoložljivih podatkov je bilo izdano priporočilo za podelitev razrešnice agenciji, agencija
pa je že predložila podatke, ki se bodo v prihodnosti zahtevali od drugih agencij (to je
priložena razpredelnica, ki prikazuje primerjavo številk iz dveh zaporednih proračunskih
let).

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo in razrešnico glede
izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2009 sem podprl.
Računsko sodišče je presodilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko
leto 2009 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije zakonite in pravilne. Agencija
je zanesljiv vir neodvisnih okoljskih informacij za vse institucije Unije, države članice in
organe odločanja. Strinjam se s poročevalcem, da mora agencija predstaviti primerjavo
med dejavnostmi, izvedenimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in dejavnostmi, ki so bile
izvedene v predhodnem proračunskem letu. Agencija si mora dodatno razvijati
komunikacijske metode, da bi povečala zanimanje medijev za svoje ugotovitve in tako
spodbudila javno razpravo o pomembnih okoljskih vprašanjih. S takšnimi ukrepi bi lahko
dosegli preglednejše delovanje agencije in povečali zanimanje za njeno delo.

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Zakaj bi morali financirati agencije, ki ne izvajajo
priporočil službe za notranjo revizijo? Leta 2006 je bilo izdanih 27 priporočil, od katerih
jih je agencija izvedla samo devet. Zato imam občutek, da Evropska agencija za okolje ne
deluje pravilno in da je treba njeno financiranje ustaviti.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice Evropski okoljski agenciji za
leto 2009 sem podprla, ker menim, da je delo, ki ga opravlja, v teh časih pomembno. Zato
mislim, da je treba rešiti navedene ključne probleme, pri čemer pa se ne sme pozabiti na
dolgoročne strateške cilje.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki.  −  (PT) Poročilo o razrešnici glede izvrševanja
proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2009 sem podprla, ker prispeva
k nadzoru nad načinom porabe sredstev s strani evropskih institucij. Mislim, da je to zelo
pomembna ustanova, zlasti na področjih prilagajanja podnebnim spremembam,
ocenjevanja ekosistemov, trajnostne porabe in proizvodnje ter preprečevanja in
obvladovanja naravnih nesreč.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Cilj Evropske agencije za okolje je zagotoviti
verodostojne in neodvisne informacije o okolju. Pristojnosti agencije vključujejo dva vidika:
prvič, podporo državam članicam Evropske unije pri oblikovanju gospodarske politike,
ki vključuje okoljska vprašanja in trajnost, in drugič, usklajevanje okoljskih informacij v
okviru Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja.

Ustrezna vprašanja, ki opravičujejo natančno spremljanje, ki ga izvaja agencija, vključujejo
stanje okolja, opredelitev okoljskih trendov, vključno z družbenimi in gospodarskimi
dejavniki, iz katerih izhajajo okoljski pritiski, spremljanje okoljskih politik in njihove
učinkovitosti ter predvidevanje prihodnjih trendov in problemov.
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João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki.  −  (PT) Poročevalec navaja nekatere vidike in
priporočila, ki jih je po našem mnenju treba upoštevati v zvezi s proračunskimi procesi
za Evropsko agencijo za okolje. Obenem poudarja pomembne pomanjkljivosti v postopku
zaposlovanja, ki ga izvaja agencija in ki pod vprašaj postavljajo preglednost tega postopka,
in sicer: v razpisih za prosta delovna mesta ni bilo navedeno največje število kandidatov,
ki bodo uvrščeni na rezervne sezname, vprašanja, uporabljena med pisnimi preizkusi
znanja in razgovori, niso bila določena pred preverjanjem vlog, odločitve izbirnih komisij
so bile nezadostno dokumentirane, saj merila za povabilo na razgovor ali uvrstitev na
rezervni seznam niso bila vnaprej opredeljena, zapisniki pa so bili nepopolni. To so hude
pomanjkljivosti, ki jih je treba nujno popraviti.

Evropska agencija za okolje mora imeti pomembno vlogo pri zbiranju objektivnih,
zanesljivih in primerljivih podatkov o okolju v Evropi in zagotoviti, da bodo ti podatki v
celoti dostopni. Kljub temu pa je pomembno, da si prizadeva za zagotavljanje boljšega
sodelovanja, povezav in usklajevanja s pristojnimi institucijami v državah članicah, in sicer
s spodbujanjem sinergij in boljšim pretokom informacij.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  − (LT) Ta dokument sem podprl, saj se je pristojni
odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske agencije za okolje za
proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je poročalo o nezadostno strogih postopkih za
pripravo proračuna, kar je vodilo k velikemu številu proračunskih prenosov, ki so zadevali
večino proračunskih vrstic (kar predstavlja 8 % proračuna agencije). Ugotavlja zlasti, da
so nekateri od teh prenosov vodili k naknadnemu povečanju ali zmanjšanju nekaterih
proračunskih postavk, medtem ko nekatere odobritve niso bile porabljene in so bile med
letom prenesene na druge vrstice. Zato menim, da morajo biti postopki za sestavo proračuna
strožji, saj velik delež finančnih virov izhaja iz subvencij Unije.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Finančni nadzor nad izvrševanjem proračuna
Evropske unije se izvaja na treh ravneh: na ravni notranjega nadzora znotraj vsake institucije,
kot zunanji nadzor, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče in kot postopek razrešnice, ki
ga izvaja Parlament. Z današnjim glasovanjem je bila podeljena razrešnica glede izvrševanja
proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2009. Razrešnico sem podprl,
saj so kontrole, ki sta jih opravila Računsko sodišče in Odbor za proračunski nadzor,
pokazale, da so bile vse transakcije agencije popolnoma zakonite in pravilne. Mislim tudi,
da agencija opravlja zelo pomembno delo, zato podpiram zadnja prizadevanja za večjo
vključitev javnosti v pomembna okoljska vprašanja, kot so podnebne spremembe, biotska
raznovrstnost in upravljanje naravnih virov.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice proračuna Evropske agencije
za okolje sem podprl. Vendar agencijo pozivam, naj do konca leta izboljša točnost
informacij, ki so jih operacijski oddelki podali o oceni vnaprej vračunanih odhodkov.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2009,
skupaj z odgovori agencije, sem podprl to odločitev, s katero se izvršnemu direktorju
Evropske agencije za okolje podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za
proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršnemu direktorju
Evropske agencije za okolje podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za
proračunsko leto 2009.
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Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico direktorju Evropske agencije za okolje glede izvrševanja proračuna agencije za
proračunsko leto 2009. Parlament zlasti pozdravlja agencijo kot zanesljiv vir neodvisnih
in potrjenih okoljskih informacij vsem institucijam Unije, državam članicam in organom
odločanja.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Podelitev razrešnice sem podprla, ker
je Evropsko računsko sodišče potrdilo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zakonitosti in
pravilnosti predloženih računovodskih izkazov za leto 2009. Evropska agencija za okolje
je v zadnjih letih opravljala pomembno delo pri zagotavljanju neodvisnih in zanesljivih
podatkov s področja okolja, ki je glavna skrb velikega dela državljanov Evrope, kar kažejo
letna poročila Odbora za peticije. Pozdravljam tudi zahtevo, navedeno v poročilu, da
Evropsko računsko sodišče opravi revizije uspešnosti poslovanja agencije.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
z odločitvijo Evropskega parlamenta, da se Evropski agenciji za varnost hrane podeli
razrešnica glede izvrševanja njenega proračuna za proračunsko leto 2009. Računsko
sodišče je presodilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2009
zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije zakonite in pravilne. Strinjam se s
poročevalcem, da mora agencija izboljšati načrtovanje in spremljanje proračunskih procesov
v zvezi z diferenciranimi sredstvi. Agencija mora izboljšati upravljanje proračuna, da se
zmanjšajo visoki prenosi. Nuditi mora tudi visoko kakovostno in neodvisno svetovanje,
da bi zagotovila skladnost z varnostnimi standardi Unije ter znanstveno odličnost in
neodvisnost v vseh zadevah, ki posredno ali neposredno vplivajo na varnost živil in krme
ter zaščito rastlin.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    v pisni obliki. − (ES) To poročilo sem podprla, ker je
Računsko sodišče navedlo, da ima zadostno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih
izkazov Evropske agencije za varnost hrane za leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti
z njimi povezanih transakcij, in ker je Parlament 5. maja 2010 izvršni direktorici Evropske
agencije za varnost hrane podelilo razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za
leto 2008.

Potrdila sem ga tudi zato, ker se strinjam, da mora Evropska agencija za varnost hrane
kljub potrebi po izboljšanju načrtovanja in spremljanja proračunskih procesov nuditi
visoko kakovostno in neodvisno svetovanje, da bi zagotovila skladnost z varnostnimi
standardi Unije ter znanstveno odličnost in neodvisnost v vseh zadevah, ki posredno ali
neposredno vplivajo na varnost živil in krme ter zaščito rastlin.

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Ne moremo spregledati dejstva, da je Evropska
agencija za varnost hrane v treh zaporednih letih – 2006, 2007 in 2008 – prenesla velik
del svojih obveznosti za operativne dejavnosti. Še spornejše pa je dejstvo, da je Računsko
sodišče poročalo o težavah pri izvajanju delovnega programa agencije za leto 2009. Zato
mislim, da tej agenciji ne bi smeli podeliti razrešnice glede izvrševanja njenega proračuna,
saj si evropski davkoplačevalci ne zaslužijo, da bi se njihov denar zapravljal za agencijo,
ki ni kos obveznostim, ki so ji bile zaupane.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice splošnemu proračunu Evropske
agencije za varnost hrane za leto 2009 sem podprla, ne samo zato, ker je Računsko sodišče
navedlo, da so računovodski izkazi zanesljivi, z njimi povezane transakcije pa zakonite in
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pravilne, temveč tudi zato, ker je agencija iz svoje rezerve sprostila nekaj sredstev za
dokončanje številnih pomembnih projektov infrastrukture, razvoja informacijske
tehnologije in znanstvenega sodelovanja, če naj navedem samo nekatere. Menim pa, da je
treba še nadaljnje revizije uporabe določenih sredstev in da se mora upravljanje proračuna
izboljšati, da se zmanjšajo visoki prenosi.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki.  −  (PT) Poročilo o razrešnici glede izvrševanja
proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2009 sem podprla, ker
prispeva k nadzoru nad načinom porabe sredstev s strani evropskih institucij. Mislim, da
bi morala agencija še naprej zagotavljati znanstveno odličnost in neodvisnost, kar pomeni,
da so potrebni ukrepi v zvezi z izjavo o interesih za uslužbence agencije in strokovnjake,
ki delajo za agencijo.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Delo Evropske agencije za varnost hrane vključuje
vse ravni proizvodnje in oskrbe s hrano, od primarne proizvodnje do oskrbe potrošnikov,
kakor tudi varnost živalske krme. Zbira informacije in analizira nove znanstvene dosežke,
da bi opredelila in ocenila vsa potencialna tveganja v prehranjevalni verigi. Lahko opravi
znanstveno oceno katerega koli problema, ki bi lahko neposredno ali posredno vplival na
varnost oskrbe s hrano, vključno s problemi, povezanimi z zdravjem ali dobrim počutjem
živali ter zdravjem rastlin. Če je varnost hrane ena od glavnih zahtev in največjih skrbi trga
z več kot 500 milijoni potrošnikov, potem način njenega ocenjevanja in analiziranja
zahteva izredno visoko raven strokovnosti, uspešnosti in nepristranskosti. Unija se zavzema
za pristojnost spremljanja tiste vrste hrane, ki gre „od polja do mize“, vendar je bistveno,
da priznamo, da je treba opraviti še precej dela.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Strinjam se s tem dokumentom, ker se je
pristojni odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske agencije za
varnost hrane za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je navedlo, da je prejelo zadostno
zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o
zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Najprej se želim zahvaliti vsem, ki so delali
na poročilu, in čestitati Evropski agenciji za varnost hrane, ker spoštuje potrebo po
zagotavljanju visoko kakovostnega in neodvisnega svetovanja, da bi zagotovila skladnost
z varnostnimi standardi ter znanstveno odličnost in neodvisnost v vseh zadevah, ki
posredno ali neposredno vplivajo na varnost hrane. Žal pa moram poudariti nekaj težav,
o katerih je poročalo Računsko sodišče po revizijah, ki jih je opravilo v času izvajanja
delovnega programa za leto 2009. Zato se pridružujem pozivom agenciji, naj sprejme
potrebne ukrepe, da bi odpravila te pomanjkljivosti, ki pa niso izničili splošne pravilnosti
in zanesljivosti proračuna za proračunsko leto 2009.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Evropski agenciji za varnost
hrane sem podprl, vendar obžalujem, da Računsko sodišče že tretje leto zapored poudarja,
da je bilo treba razveljaviti obveznosti za operativne dejavnosti, prenesene iz prejšnjega
leta (19 % obveznosti za operativne dejavnosti, prenesene iz leta 2008, 37 % obveznosti
za operativne dejavnosti, prenesene iz leta 2007, in 26 % obveznosti za operativne
dejavnosti, prenesene iz leta 2006). Parlament poziva agencijo, naj spremeni to stanje in
Računsko sodišče obvesti o sprejetih ukrepih.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko
leto 2009, skupaj z odgovori agencije, sem podprl to odločitev, s katero se izvršni direktorici
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Evropske agencije za varnost hrane podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije
za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršni direktorici Evropske
agencije za varnost hrane podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za
proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico izvršni direktorici Evropske agencije za varnost hrane glede izvrševanja proračuna
agencije za proračunsko leto 2009. Parlament čestita agenciji, da je v razpredelnici, priloženi
poročilu Računskega sodišča za leto 2009, predstavila primerjavo dejavnosti, izvedenih
v letih 2008 in 2009, kar organu za podelitev razrešnice omogoča, da učinkoviteje
ovrednoti njeno uspešnost od enega leta do drugega. Parlament pozdravlja tudi dejstvo,
da je agencija povečala število tematskih dokumentov in obvestil o politiki.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) V primeru Evropske agencije za varnost
hrane se nisem strinjal s priporočilom poročevalca, da naj se razrešnica podeli „na podlagi
razpoložljivih podatkov“; očitne pomanjkljivosti v upravljanju proračuna so preprosto
preresne. Služba za notranjo revizijo je podala 48 priporočil o upravljanju subvencij, od
katerih jih 27 celo sodi med „zelo pomembne“. Poleg tega obstaja nekaj pomislekov v zvezi
z možnimi navzkrižji interesov in pomanjkanjem preglednosti.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo in razrešnico glede
izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
za proračunsko leto 2009 sem podprl. Računsko sodišče je presodilo, da so letni
računovodski izkazi centra za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z njimi povezane
transakcije zakonite in pravilne. Pozdravljam pobudo centra, da vodi računalniško omrežje
za pridobivanje in izmenjavo informacij oziroma t.i. Evropsko informacijsko omrežje za
droge in zasvojenost z drogami. To omrežje povezuje nacionalna informacijska omrežja
o drogah, strokovne centre v državah članicah ter informacijske sisteme mednarodnih
organizacij, ki sodelujejo s Centrom. Strinjam se, da naj agencija premisli o uvedbi
razpredelnice Gantt v načrtovanje vseh svojih operativnih dejavnosti, da bi se omogočil
strnjen prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za posamezne projekte, in spodbudil
pristop, usmerjen k doseganju rezultatov. Menim tudi, da je pomembno, da center izboljša
načrtovanje in spremljanje dejavnosti, da se zmanjša prenos sredstev na naslednje leto.
Pozdravljam pobudo Centra, da Evropskemu parlamentu zagotovi letno notranje revizijsko
poročilo o centru, ki ga pripravi služba za notranjo revizijo, saj je to znak preglednosti in
najboljše prakse.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    v pisni obliki. − (ES) Podelitev razrešnice glede
izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2009 sem podprla. Računsko sodišče
je tako kot v prejšnjih primerih navedlo, da so dejavnosti centra zakonite in pravilne. Treba
je upoštevati, da je Parlament centru podelil razrešnico maja. Njegovo upravljanje je po
mojem mnenju ključnega pomena in z veseljem sem pozdravila ustanovitev Evropskega
informacijskega omrežja za droge in zasvojenost z drogami, ki zagotavlja boljšo povezanost
nacionalnih informacijskih omrežij za droge in strokovnih centrov za namen izmenjave
najboljših praks. Prispevek okvira za primerjavo med letoma 2008 in 2009 se mi zdi
pozitiven, saj je olajšal analizo povečanja pri njegovih dejavnostih.
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Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice splošnemu proračunu
Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za leto 2009 sem podprla,
saj center upravlja s svojimi sredstvi preudarno in v skladu s pričakovanji. Kot je navedeno
v poročilu, se lahko poslovanje še izboljša, predvsem v smislu gotovinskega poslovanja in
analize prenosov.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ta center za spremljanje ima zelo pomembno
vlogo v evropskem okviru. Njena naloga je zagotoviti objektivne, zanesljive in primerljive
informacije, ki Evropski uniji in njenim državam članicam omogočajo, da si pojav
zasvojenosti z drogami in njenih posledic ogledajo s širšega zornega kota.

Natančnost pri informiranju pomeni, da je enaka natančnost potrebna pri računovodstvu.
Upam, da center za spremljanje ne bo prenehal dobro in natančno izvajati svoje naloge,
ki mu je bila zaupana, in da bo hkrati po svojih najboljših močeh upravljal svoj proračun.
Upam tudi, da bodo vse informacije, ki jih bo zbral, pomagale državam članicam, da bodo
pozorno spremljale vzroke in posledice te nadloge, in da bodo pokazale na poti in rešitve,
ki bodo prizadetim Evropejcem pomagale, da se rešijo zasvojenosti, ki uničuje njih in
njihove družine.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Strinjam se s tem dokumentom, ker se je
pristojni odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropskega centra za
spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2009. Hkrati je bil proračun
centra 2,25 % manjši v primerjavi s proračunom za leto 2008.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Finančni nadzor nad izvrševanjem proračuna
Evropske unije se izvaja na treh ravneh: na ravni notranjega nadzora znotraj vsake institucije,
kot zunanji nadzor, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče in kot postopek razrešnice, ki
ga izvaja Parlament. Z današnjim glasovanjem je bila podeljena razrešnica glede izvrševanja
proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko
leto 2009. To poročilo sem podprl, ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno
zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi
povezanih transakcij. Pozdravljam tudi odločitev centra, da vodi računalniško omrežje za
pridobivanje in izmenjavo informacij oziroma t.i. Evropsko informacijsko omrežje za
droge in zasvojenost z drogami. To omrežje bo povezalo nacionalna informacijska omrežja
o drogah, strokovne centre v državah članicah ter informacijske sisteme mednarodnih
organizacij, ki sodelujejo s Centrom.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Evropskemu centru za
spremljanje drog in zasvojenosti z drogami sem podprl, s tem pa pozdravljam dejstvo, da
je center zvišal letno napoved za svoje potrebe po gotovini; ugotavljam, da se ta napoved
stalno posodablja ter se kot dokazni dokument predloži pristojnim službam Komisije v
podporo četrtletni prošnji centra za plačilo naslednjega obroka letne subvencije, ki mu jo
dodeljuje Unija.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z
drogami za proračunsko leto 2009, skupaj z odgovori centra, sem podprl to odločitev, s
katero se izvršnemu direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z
drogami podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2009.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se direktorju Evropskega
centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami podeli razrešnica glede izvrševanja
proračuna centra za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
izvršnemu direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
razrešnico glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2009. Parlament
pozdravlja pobudo centra, da vodi računalniško omrežje za pridobivanje in izmenjavo
informacij oziroma t.i. Evropsko informacijsko omrežje za droge in zasvojenost z drogami.
Parlament ugotavlja, da to omrežje povezuje nacionalna informacijska omrežja o drogah,
strokovne centre v državah članicah ter informacijske sisteme mednarodnih organizacij,
ki sodelujejo s centrom.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. − (DE) Razrešnico sem podprla. Ugotovljeno
je bilo, da so letni računovodski izkazi za leto 2009 pravilni. Evropski center za spremljanje
drog in zasvojenosti z drogami je postavil zgled pri upravljanju svojega proračuna. Center
za spremljanje je že predstavil razpredelnico s primerjavo proračunskih let 2008 in 2009,
ki ne vsebuje samo številk (ki kažejo na 2,25-odstotno zmanjšanje sredstev v primerjavi
z letom 2008), temveč tudi izvedene ukrepe. Da bi v celoti zagotovil preglednost, želi
center predstaviti celovito poročilo službe za notranjo revizijo.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
z odločitvijo Evropskega parlamenta, da se Evropski agenciji za pomorsko varnost podeli
razrešnica glede izvrševanja njenega proračuna za proračunsko leto 2009. Računsko
sodišče je presodilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2009
zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije zakonite in pravilne. Strinjam se, da naj
agencija premisli o uvedbi razpredelnice Gantt v načrtovanje vseh svojih operativnih
dejavnosti, da bi se omogočil strnjen prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za posamezne
projekte, in spodbudil pristop, usmerjen k doseganju rezultatov. Agencija mora predstaviti
primerjavo med dejavnostmi, izvedenimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in dejavnostmi,
ki so bile izvedene v predhodnem proračunskem letu, da bi Evropski parlament lahko bolje
ocenil uspešnost agencije v vmesnem obdobju. Leta 2009 je Računsko sodišče ponovno
ugotovilo visoko število proračunskih prenosov; agencija mora zato še naprej izboljševati
načrtovanje in spremljanje ter s tem zmanjšati število teh prenosov. Agencija mora tudi
sprejeti ukrepe, da bi odpravila pomanjkljivosti pri postopkih izbire osebja, zaradi česar
je ogrožena preglednost teh postopkov.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    v pisni obliki. − (ES) To poročilo sem podprla.
Računsko sodišče navaja, da so računovodski izkazi agencije zanesljivi in da so z njimi
povezane transakcije zakonite in pravilne. Moje stališče glede sprejetja večletnega načrta
agencije za obdobje petih let je pozitivno, čeprav – kot pravi Računsko sodišče – mora
izboljšati proračunsko načrtovanje in upravljanje. Kljub temu je ocena njenih dejavnosti
pozitivna.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice splošnemu proračunu Evropske
agencije za pomorsko varnost za leto 2009 sem podprla, saj je agencija kljub temu, da do
zdaj ni imela večletnega programa, in kljub veliki zaskrbljenosti glede visokega števila
proračunskih prenosov v letu 2008 pokazala napredek v upravljanju, Računsko sodišče
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pa je letne računovodske izkaze in z njimi povezane transakcije na splošno pozitivno
ocenilo.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Okoljski nesreči, ki sta ju povzročila tankerja
Erika in Prestige, sta pokazali, da je za pomorsko varnost na evropski ravni treba storiti več.
Agencija, ki ima sedež v Lizboni, ima pomembne pristojnosti na tem področju in si zasluži
podporo pri svojem zahtevnem delu. Vendar pa si mora agencija prizadevati za izboljšanje
politike načrtovanja in spremljanja.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki.  –  (IT) Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu,
gospodu Stavrakakisu, za odlično delo. Podelitev razrešnice Evropski agenciji za pomorsko
varnost glede izvrševanja njenega proračuna za proračunsko leto 2009 sem danes podprl.
Vendar pa želim opozoriti na dejstvo, da je Računsko sodišče ugotovilo visoko število
proračunskih prenosov v letu 2009, in se pridružiti pozivu agenciji, naj si prizadeva za
izboljšanje svojega proračunskega načrtovanja in spremljanja v prihodnosti ter s tem
zmanjša število proračunskih prenosov.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE)  , v pisni obliki. − (PL) Pozdravljam delo, ki ga
opravlja Evropska agencija za pomorsko varnost. Menim tudi, da marca 2010 sprejeta
petletna strategija predstavlja napredek v smislu ukrepov in izboljšav prihodnjega dela.
Zato sem se odločila, da podelitev razrešnice glede izvrševanja proračuna Evropske agencije
za pomorsko varnost za proračunsko leto 2009 podprem.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Evropski agenciji za pomorsko
varnosti glede njenega proračuna za leto 2009 sem podprl, vendar pozivam agencijo, naj
dodatno zmanjša število naknadnih obveznosti (na primer pravnih obveznosti, ki so bile
spprejete pred sprejetjem ustreznih proračunskih obveznosti); agencijo opozarjam, da
Računsko sodišče od leta 2006 poroča o kršitvah člena 62(1) finančne uredbe; kljub temu
pozdravljam, da si agencija prizadeva izboljšati te razmere z zagotavljanjem ad hoc
usposabljanja za preprečevanje naknadnih obveznosti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) S tem poročilom se podeli
razrešnica letnim računovodskim izkazom Evropske agencije za pomorsko varnost za
proračunsko leto 2009.

Ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih
računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi
povezanih transakcij, mislim, da mora Parlament to poročilo sprejeti.

Vendar pa je treba poudariti, da je Računsko sodišče ponovno ugotovilo visoko število
proračunskih prenosov v letu 2009 (49 v letu 2009, 52 v letu 2008 in 32 v letu 2007),
zato bi bilo zaželeno, da bi agencija izboljšala načrtovanje in spremljanje ter s tem zmanjšala
število prenosov.

Zaželeno je tudi, da agencija v tabeli, ki bo priložena naslednjemu poročilu Računskega
sodišča, predstavi primerjavo med dejavnostmi, izvedenimi v letu, ki ga obravnava
razrešnica, in dejavnostmi, ki so bile izvedene v predhodnem proračunskem letu, da bi
lahko organ za podelitev razrešnice bolje ocenil uspešnost agencije od enega leta do drugega.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko
leto 2009, skupaj z odgovori agencije, sem podprl to odločitev, s katero se izvršnemu
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direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost podeli razrešnica glede izvrševanja
proračuna agencije za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršnemu direktorju
Evropske agencije za pomorsko varnost podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna
agencije za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico direktorju Evropske agencije za pomorsko varnost glede izvrševanja proračuna
agencije za proračunsko leto 2009. Parlament pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče
ugotovilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2009 zanesljivi in
da so z njimi povezane transakcije v celoti zakonite in pravilne.

Dominique Vlasto (PPE),    v pisni obliki . – (FR) Parlament je z glasovanjem o razrešnici
glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za leto 2009 uspel
potrditi dobro upravljanje te agencije in uporabo njenih sredstev za predviden namen.
Pozdravljam izid tega glasovanja, saj ponovno potrjuje zavezo Parlamenta agenciji, ki igra
ključno vlogo pri spremljanju in nadzoru morij Evrope. Ker se pritisk na naše pomorsko
območje veča, je naša dolžnost, da smo pri njegovi uporabi izredno previdni. Zato sem še
posebno vesela, da so predlogi iz mojega poročila iz leta 2008 o pomorski inšpekciji države
pristanišča, postali ključna načela, ki podpirajo delo Evropske agencije za pomorsko
varnost. Ta se na primer nanašajo na inšpekcijske preglede ladij in usklajevanje različnih
nacionalnih nadzornih sistemov s strani agencije. Morje je območje, ki pripada vsem
Evropejcem, in je del naše dediščine. S spodbujanjem izmenjave dobre prakse, vztrajnim
bojem proti onesnaženju in nezakonitim dejavnostim na morju ter preprečevanjem nesreč
bomo lahko še dolgo časa izkoriščali potencial rasti morja.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Finančna sredstva Evropske agencije za
pomorsko varnost so se zmanjšala tudi v letu 2009, in sicer za 3,8 %. Naloge agencije, ki
vključujejo okoljske nesreče na morju, so predvsem pomembne z vidika stanja voda EU.
Razrešnico sem podprla, ker so se navedene pomanjkljivosti v glavnem nanašale na
postopke za javna naročila in izbire osebja, medtem ko je Evropsko računsko sodišče
pozitivno ocenilo letne računovodske izkaze za leto 2009. Vendar pa je te pomanjkljivosti
treba odpraviti v letu 2010 in izvajati vsa „zelo pomembna“ priporočila službe za notranjo
revizijo, da bi se zagotovila razrešnica v letu 2010.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo in razrešnico glede
izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko
leto 2009 sem podprl. Računsko sodišče je presodilo, da so letni računovodski izkazi
agencije za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije zakonite
in pravilne. Strinjam se s poročevalcem, da mora agencija izboljšati svoj notranji nadzor,
s čimer bi zagotovila pravilno uporabo pogodb in postopkov za javna naročila. Agencija
mora tudi redno obveščati o svojih finančnih tokovih in odgovornostih zadevnih finančnih
in operativnih akterjev. V agenciji še vedno obstajajo pomanjkljivosti pri postopkih izbire
osebja, ki škodijo preglednosti teh postopkov. Agencija mora to stanje izboljšati in Evropski
parlament obvestiti o sprejetih ukrepih. Strinjam se tudi, da mora agencija s pomočjo
strokovnih izvajalcev vpeljati naknadne kontrole.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    v pisni obliki. − (ES) To poročilo sem podprla. To
sem storila zato, ker Računsko sodišče navaja, da ima zadostno zagotovilo o zanesljivosti
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računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za leto 2009
ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, in ker je Parlament 5. maja 2010
izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij podelilo razrešnico
glede izvrševanja proračuna agencije za leto 2008. Strinjam pa se, da mora agencija izboljšati
preglednost glede načrta odhodkov in odgovornih oseb za projekte, postopke za javna
naročila in spremljanje morebitnih nepravilnosti.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice Evropski agenciji za varnost
omrežij in informacij za leto 2009 sem podprla, potem ko sem prebrala podrobno poročilo
o pravilnosti sprejetih postopkov in posebnih področjih, pri katerih je očitno prišlo do
pomanjkanja preglednosti.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Zaradi dematerializacije stikov med ljudmi in
povečane uporabe spletnih platform bi bilo priporočljivo, da bi Evropska unija uvrstila
varnost na spletu v „temeljno“ kategorijo. Na internetu se kopičijo vse večje količine
informacij, ljudje pa splet vse pogosteje uporabljajo za skrajno raznoliko vrsto vsakodnevnih
dejavnosti. Takšne okoliščine močno večajo tveganje kršenja zasebnosti in nezakonite
uporabe podatkov, informacij, zvokov ali slik pri tretjih straneh. Računsko sodišče je
potrdilo zanesljivost računovodskih izkazov agencije, vendar navaja vrsto popravkov, ki
jih je treba narediti.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    v pisni obliki . – (GA) Evropska agencija za pomorsko
varnost že od svoje ustanovitve nudi izredno pomembno podporo Evropski komisiji in
državam članicam, zlasti v smislu pomorske varnosti in preprečevanja onesnaževanja z
ladij.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  − (LT) Ta dokument sem podprl, ker se je pristojni
odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost
omrežij in informacij za proračunsko leto 2009. Vendar pa je Računsko sodišče ugotovilo
pomanjkljivosti pri postopkih za javna naročila, zlasti glede podcenjevanja proračunov
ene okvirne pogodbe. Proračun agencije za leto 2009 je bil za 3,5 % manjši od proračuna
za leto 2008. Mislim, da je treba sedanje pomanjkljivosti odpraviti.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Finančni nadzor nad izvrševanjem proračuna
Evropske unije se izvaja na treh ravneh: na ravni notranjega nadzora znotraj vsake institucije,
kot zunanji nadzor, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče in kot postopek razrešnice, ki
ga izvaja Evropski parlament. Z današnjim glasovanjem je bila podeljena razrešnica glede
izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko
leto 2009, s tem pa se je zaključil postopek za leto 2009. To poročilo sem podprl, ker je
Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih
računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi
povezanih transakcij.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Evropski agenciji za varnost
omrežij in informacij sem podprl, pri tem pa z razočaranjem ugotavljam, da od prejšnjega
leta ni bilo napredka glede vračila 45.000 EUR, ki predstavljajo znesek DDV-ja, ki ga je
agencija vnaprej plačala davčnim organom države članice gostiteljice; zato pozivam
agencijo, da organ za razrešnico nemudoma obvesti, ko ji bo država članica gostiteljica
vrnila ta znesek.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za
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proračunsko leto 2009, skupaj z odgovori agencije, sem podprl to odločitev, s katero se
izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij podeli razrešnica
glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. − S tem se izvršnemu direktorju
Evropske agencije za varnost omrežij in informacij podeli razrešnica glede izvrševanja
proračuna agencije za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede
izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2009. Parlament poudarja, da je
Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti končnih letnih
računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi
povezanih transakcij.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. − (DE) Razrešnice nisem podprla.
Pomanjkljivosti, ki jih navaja služba za notranjo revizijo, so preštevilne in preresne. Naj
omenim samo eno: po ponovnem pregledu javnih naročil Evropske agencije za varnost
omrežij in informacij, je bilo na tem področju ugotovljenih več slabosti. Da bi se izboljšale
storitve agencije, je treba v celoti in brez odlašanja izvesti vseh 18 priporočil službe za
notranjo revizijo. Ker pa je agencija zavrnila kar pet od 18 priporočil, se zdi, da primanjkuje
tudi za to potrebne volje.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
z odločitvijo Evropskega parlamenta, da se Evropski agenciji za železniški promet podeli
razrešnica glede izvrševanja njenega proračuna za proračunsko leto 2009. Računsko
sodišče je obvestilo Evropski parlament, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti
končnih letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti
in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Strinjam se s poročevalcem, da uporaba dveh
lokacij (Lille in Valenciennes) za izvajanje dejavnosti agencije povzroča dodatne stroške.
Zato menim, da mora Svet ukrepati, da bi spremenil svoj sklep, s katerim je agencijo obvezal
k dvema sedežema. Mislim, da mora agencija predstaviti primerjavo med dejavnostmi,
izvedenimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in dejavnostmi, ki so bile izvedene v
predhodnem proračunskem letu, da bi Evropski parlament lahko bolje ocenil uspešnost
agencije v vmesnem obdobju. Agenciji čestitam, da je po pripombah Računskega sodišča
uvedla centralizirani sistem registracije prejetih faktur. Ta ukrep je potreben, saj se bo z
njim zagotovilo pravočasno beleženje vseh faktur ter prispevalo k preprečevanju zamud
pri obdelavi plačil. Strinjam se s pobudo agencije za vzpostavitev oddelka za notranjo
revizijo, ki direktorju in upravi zagotavlja podporo in nasvete na področju notranjega
nadzora, ocenjevanja tveganja in notranje revizije.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    v pisni obliki. − (ES) Podelitev razrešnice glede
izvrševanja proračuna Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2009
sem podprla, ker je Parlament njenemu direktorju podelil razrešnico v maju. Strinjam pa
se – kot pravi poročilo –, da je treba bolje upravljati s prenosom sredstev, saj ta krši
proračunsko načelo enoletnosti. Strinjam se tudi z ugotovitvami Računskega sodišča glede
zamud pri postopkih za javna naročila. Pozitivno ocenjujem prizadevanja za uvedbo
centraliziranega sistema registracije prejetih faktur, kar je potrebno za izboljšanje njihovega
vodenja.
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Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice splošnemu proračunu Evropske
agencije za železniški promet za leto 2009 sem podprla, saj je, kot kaže poročilo, s svojimi
sredstvi v celoti upravljala preudarno. Strinjam se tudi, da so potrebne številne izboljšave
na področju revizije računovodskih izkazov in upravljanja proračuna, da bi se zmanjšala
stopnja prenosov in razveljavitev, ki je še vedno previsoka.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Evropski železniški sektor trpi zaradi
nezdružljivosti nacionalnih tehničnih in varnostnih predpisov, ki predstavlja resno slabost
za njegov razvoj. Naloga agencije je, da zmanjša ta prepad in vzpostavi skupne varnostne
cilje. Dva ločena sedeža sta vzrok za večje stroške, do česar verjetno ne bi smelo priti.
Zamude pri izvajanju številnih dejavnosti postavljajo pod vprašaj načelo proračunske
enoletnosti, zaradi česar je prišlo do prenosa proračunskih sredstev.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  − (LT) Glasovanja o tem dokumentu sem se vzdržal,
čeprav se je pristojni odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske
agencije za železniški promet za proračunsko leto 2009. Proračun agencije za leto 2009
je bil za 16,6 % manjši od proračuna za leto 2008. Računsko sodišče je navedlo, da je
prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko
leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Zaskrbljujoči so
pomisleki glede slabosti pri postopkih za javna naročila, ki jih je razkrila revizija Računskega
sodišča – razveljavitve in zamude v postopkih za javna naročila, ponavljajoče se zamude
pri izvrševanju plačil in precejšnje spremembe delovnega programa, opravljene med letom.
Računsko sodišče je odkrilo pomanjkljivosti pri vodenju evidence osnovnih sredstev,
vendar je seznanjeno z zagotovilom agencije, da bo te pomanjkljivosti odpravila v
zaključnem računu za leto 2010. Mislim, da je negotovost glede kraja, kjer se nahajajo
osnovna sredstva, le dodatna ponazoritev problemov in dodatnih stroškov, ki nastajajo
zaradi uporabe dveh sedežev. To je še en razlog za moje vzdržanje.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico direktorju Evropske agencije za železniški promet glede izvrševanja proračuna
agencije za proračunsko leto 2009. Na žalost je revizija pokazala na razveljavitve in zamude
pri postopkih za javna naročila, ponavljajoče se zamude pri izvrševanju plačil in precejšnje
spremembe delovnega programa, opravljene med letom. Mislim, da se je takšnim
problemom treba v prihodnjih letih izogniti. Zato sem zelo zadovoljen, da je agencija
vzpostavila oddelek za notranjo revizijo, ki nudi podporo in nasvete na področju notranjega
nadzora.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    v pisni obliki. − (PL) Podelitev razrešnice
Evropski agenciji za železniški promet glede izvrševanja njenega proračuna za proračunsko
leto 2009 sem podprl. Kljub temu menim, da bi moral Svet ukrepati, da bi odpravil enega
izmed sedežev agencije, saj je to vir nepotrebnih dodatnih stroškov, agencija pa ne potrebuje
dveh sedežev, da bi svoje dejavnosti uspešno opravljala. Zaskrbljen sem tudi zaradi
nespoštovanja kadrovskih predpisov agencije in njihovih izvedbenih pravil.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice proračuna Evropske agencije
za železniški promet za leto 2009 sem podprl. Izražam obžalovanje, da je Računsko sodišče
ugotovilo pomanjkljivosti pri vodenju evidence osnovnih sredstev, vendar sem seznanjen
z zagotovilom agencije, da bo te pomanjkljivosti odpravila v zaključnem računu za
leto 2010; menim tudi, da je negotovost glede kraja, kjer se nahajajo osnovna sredstva, le
dodatna ponazoritev težav in dodatnih stroškov, ki nastajajo zaradi uporabe dveh sedežev.
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Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za železniški promet za proračunsko
leto 2009, skupaj z odgovori agencije, sem podprl to odločitev, s katero se izvršnemu
direktorju Evropske agencije za železniški promet podeli razrešnica glede izvrševanja
proračuna agencije za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se direktorju Evropske agencije
za železniški promet podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko
leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico direktorju Evropske agencije za železniški promet glede izvrševanja proračuna
agencije za proračunsko leto 2009. Parlament izraža zaskrbljenost, ker je Računsko sodišče
ponovno pokazalo na razveljavitve in zamude pri postopkih za javna naročila, ponavljajoče
se zamude pri izvrševanju plačil in precejšnje spremembe delovnega programa, opravljene
med letom.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Glasovanja sem se v tem primeru
vzdržala, ker bi mi bilo ljubše, če bi se razrešnica odložila. To poročilo kaže, da letno
poročilo o dejavnosti vsebuje le omejene informacije o načrtovanju, dodeljevanju in uporabi
človeških virov. Poleg tega, če se poročilo o nerazporeditvi in načrtovani uporabi sredstev
zahteva samo za naslednje leto, se s tem le delno upoštevajo pomisleki, ki jih je Evropsko
računsko sodišče izrazilo glede ponavljajočih se razveljavitev in zamud pri postopkih za
javna naročila.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) Podprl sem to poročilo in razrešnico
glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2009.
Računsko sodišče je obvestilo Evropski parlament, da so letni računovodski izkazi fundacije
za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije zakonite in
pravilne. Pozdravljam dejstvo, da fundacija namerava izboljšati uspešnost sistemov
poklicnega izobraževanja in usposabljanja v svojih državah partnericah in z mednarodnimi
organizacijami in dvostranskimi donatorji razviti skupno metodologijo za izboljšanje
svoje vloge. Mislim, da mora fundacija predstaviti primerjavo med dejavnostmi, izvedenimi
v letu, ki ga obravnava razrešnica, in dejavnostmi, ki so bile izvedene v predhodnem
proračunskem letu, da bi Evropski parlament lahko bolje ocenil uspešnost fundacije v
vmesnem obdobju. Strinjam se s poročevalcem, da mora fundacija natančneje pripraviti
proračunske postopke. S tem bi se bilo mogoče izogniti znatnemu številu proračunskih
prerazporeditev. Pozdravljam tudi pobudo fundacije, da Evropskemu parlamentu zagotovi
letno notranje revizijsko poročilo o fundaciji, ki ga pripravi služba za notranjo revizijo.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    v pisni obliki. − (ES) To poročilo sem podprla. To
sem storila zato, ker Računsko sodišče navaja, da ima zadostno zagotovilo o zanesljivosti
računovodskih izkazov Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2009 ter o zakonitosti
in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, in ker je Parlament 5. maja 2010 izvršnemu
direktorju Evropske fundacije za usposabljanje podelilo razrešnico glede izvrševanja
proračuna fundacije za leto 2008. Strinjam se s celotno vsebino poročila, pobudo Evropske
fundacije za usposabljanje, da organu za razrešnico zagotovi letno notranje revizijsko
poročilo o fundaciji, ki ga pripravi služba za notranjo revizijo pa želim izpostaviti kot znak
preglednosti, ki mu morajo slediti vse druge agencije.
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Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice za leto 2009 za Evropsko
fundacijo za usposabljanje sem podprla, saj so, kot poudarja poročilo, vodenje
računovodskih izkazov in transakcije potekale v celoti zakonito in pravilno. Zaskrbljujoča
pa sta pomanjkanje preglednosti pri postopkih zaposlovanja in dejstvo, da je Evropski
urad za boj proti goljufijam (OLAF) začel preiskavo. Upam, da bo fundacija glede tega
ustrezno ukrepala in izboljšala svojo uspešnost.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Cilj Evropske fundacije za usposabljanje je
prispevati k razvoju sistemov strokovnega usposabljanja z okrepitvijo sodelovanja v zvezi
s strokovnim usposabljanjem in zagotavljanjem usklajevanja pomoči. Dejavnosti Evropske
fundacije za usposabljanje zajemajo države kandidatke za pristop k Evropski uniji, države
Zahodnega Balkana, vzhodne Evrope in Srednje Azije ter sredozemske partnerske države.
Ko se razpoložljiva sredstva porabljajo za vprašanja, povezana s strokovnim usposabljanjem,
ki vključujejo države v razvijajočem se svetu, sta potrebni tako previdnost kot strogost.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. − (LT) Ta dokument sem podprl, saj se je pristojni
odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske fundacije za
usposabljanje za proračunsko leto 2009. Vendar pa je zaskrbljujoče, da je bila izražena
zaskrbljenost zaradi ugotovitev Računskega sodišča glede pomanjkanja preglednosti pri
postopkih zaposlovanja in zaradi posredovanja Evropskega urada za boj proti goljufijam
(OLAF), ki je začel preiskavo (OF/2009/0370). Odpraviti je treba vse pomanjkljivosti, da
bi se dosegla večja preglednost in odpravile vse negotovosti glede dela Evropske fundacije
za usposabljanje.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo
zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009
ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, sem podelitev razrešnice glede
izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2009
podprl. Seveda ima vsaka razprava o razrešnici svoj poseben okvir, današnja razrešnica
pa poteka v času gospodarske in finančne krize, ki je v številnih državah članicah povzročila
finančne in proračunske težave. Fundaciji kljub vsem težavam čestitam, da namerava
izboljšati uspešnost sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v svojih državah
partnericah („torinski proces“) in da bo začela tudi podrobno revizijo svojih postopkov
zaposlovanja.

David Martin (S&D),    v pisni obliki .  − Podelitev razrešnice proračuna za leto 2009
Evropski fundaciji za zaposlovanje sem podprl in pozdravljam pobudo fundacije, da organu
za razrešnico zagotovi letno notranje revizijsko poročilo o fundaciji. Parlament meni, da
je to znak preglednosti in najboljše prakse, ki mu morajo slediti vse agencije.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko
leto 2009, skupaj z odgovori fundacije, sem podprl to poročilo, s katerim se izvršni
direktorici Evropske fundacije za usposabljanje podeli razrešnica glede izvrševanja
proračuna fundacije za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. − S tem se direktorici Evropske fundacije
za usposabljanje podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko
leto 2009.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Razrešnica je bila podeljena. Poročilo
z gotovostjo navaja, da proračun 2009 kaže dejansko sliko finančnih razmer Fundacije.
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Proračun je bil v primerjavi z letom 2008 zmanjšan za 0,5 %. Potencialni nadaljnji prihranek
bi lahko dosegli v sodelovanju z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja
(CEDEFOP). Fundacija upa, da bo očitano premajhno preglednost pri zaposlovanju osebja
uredila s skrbnim pregledom tega procesa.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
s podelitvijo razrešnice glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje
pri delu za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je obvestilo Evropski parlament, da
so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z njimi
povezane transakcije zakonite in pravilne. Strinjam se s poročevalcem, da mora agencija
predstaviti primerjavo med dejavnostmi, izvedenimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in
dejavnostmi, ki so bile izvedene v predhodnem proračunskem letu, da bi Evropski parlament
lahko bolje ocenil uspešnost v vmesnem obdobju. Pozdravljam pobudo agencije o uvedbi
„predvidevanja“ o vplivu tehnoloških inovacij v zelena delovna mesta na varnost in zdravje
do leta 2020. Menim, da mora agencija zmanjšati povečano stopnjo odpovedi in Evropski
parlament obvestiti o sprejetih ukrepih. Agencija mora tudi nameniti posebno pozornost
obveznostim, ki so še vedno odprte ob koncu leta, da bi neporabljena sredstva uporabila
za poznejše finančne in pravne obveznosti.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice proračuna za leto 2009 Evropski
agenciji za varnost in zdravje pri delu sem podprla, saj menim, da je kljub nekaterim
nedoslednostim, ki jih je Računsko sodišče ugotovilo pri upravljanju nekaterih sredstev,
in nepravilnostim pri postopkih za javna naročila, mogoče reči, da je upravljanje na splošno
dobro potekalo. Poleg tega se strinjam s pripombami Računskega sodišča, da je treba
izboljšati načrtovanje in spremljanje dejavnosti, da se v največji možni meri izboljša uporaba
razpoložljivih sredstev.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki.  −  (PT) Poročilo o razrešnici glede izvrševanja
proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009 sem
podprla, ker prispeva k nadzoru nad načinom porabe sredstev s strani evropskih institucij.
Poudariti je treba tudi učinke financiranja iz te agencije na ukrepe, ki se nanašajo na zdravje
in varnost zaposlenih žensk.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Naloga te agencije je, da organom Unije, državam
članicam in zainteresiranim stranem zagotavlja koristne strokovne, znanstvene in
gospodarske informacije o varnosti in zdravju pri delu. Te informacije so temeljnega
pomena za oceno zdravstvenih in varnostnih pogojev pri delu v Uniji in opredelitev
obstoječih najboljših praks Evrope na tem področju.

Čeprav je Računsko sodišče navedlo, da so računovodski izkazi agencije zanesljivi, in kljub
dejstvu, da je agencija učinkovito usklajevala mreže agencij v postopku razrešnice proračuna
za proračunsko leto 2009, je poročevalec poudaril, da ni zagotovila dovolj informacij za
primerjavo opravljenih dejavnosti z dejavnostmi, ki se bodo opravljale v naslednjih letih.
Menim, da so takšne informacije pomembne in da bi bilo treba k naslednjemu poročilu
Računskega sodišča priložiti razpredelnico, kot je predlagano v poročilu.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Ta dokument sem podprl, ker se je pristojni
odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost
in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je ugotovilo nepravilnost
v zvezi s postopkom za javna naročila (uporaba okvirne pogodbe, ki je presegala njeno
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največjo dovoljeno vrednost). Proračun agencije za leto 2009 je znašal 15.100.000 EUR,
kar je za 0,6 % več kakor v letu 2008. Menim, da mora Evropska agencija za varnost in
zdravje pri delu odpraviti slabosti v postopkih za javna naročila.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo
zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009
ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, sem podelitev razrešnice glede
izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko
leto 2009 podprl. Seveda ima vsaka razprava o razrešnici svoj poseben okvir, današnja
razrešnica pa poteka v času gospodarske in finančne krize, ki je v številnih državah članicah
povzročila finančne in proračunske težave. Kljub tem težavam čestitam agenciji za napredek,
ki ga je dosegla ne glede na nekaj napak, in za učinkovito delo, ki ga je opravila kot
koordinator mreže agencij v postopku razrešnice za leto 2009.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. − Podelitev razrešnice Evropski agenciji za varnost
in zdravje pri delu sem podprl. Pozdravljam pobudo agencije, da organu za podelitev
razrešnice zagotovi letno notranje revizijsko poročilo, ki ga pripravi služba za notranjo
revizijo. Agenciji čestitam za precejšen napredek, ki ga je pri tem dosegla. Parlament
priznava, da so bila vsa „zelo pomembna“ priporočila, ki jih je služba za notranjo revizijo
podala agenciji, ustrezno izvajana in zaključena, razen priporočila o potrditvi računovodskih
sistemov, katerega pomembnost je bila zaradi delnega izvajanja zmanjšana na „pomembno“;
zato poziva računovodjo agencije, naj opiše metodologijo za potrjevanje računovodskega
sistema; podpira zamisel o razvoju sodelovanja v okviru obstoječih medagencijskih mrež
računovodij, da bi prišli do skupnih zahtev in razvili skupno metodologijo za potrjevanje
računovodskih sistemov v agencijah.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za
proračunsko leto 2009, skupaj z odgovori agencije, sem podprl to odločitev, s katero se
izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu podeli razrešnica
glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. − S tem se direktorju Evropske agencije
za varnost in zdravje pri delu podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za
proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede izvrševanja
proračuna agencije za proračunsko leto 2009. Parlament pozdravlja pobudo agencije o
uvedbi „predvidevanja“ o vplivu tehnoloških inovacij v zelena delovna mesta na varnost
in zdravje do leta 2020. Parlament tudi ugotavlja, da so bili zbrani podatki o varnosti in
zdravju žensk pri delu.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Razrešnica je podeljena. Evropska
agencija za varnost in zdravje pri delu, ki zastopa tako delodajalce kot delojemalce in ki
svetuje podjetjem o preprostih in učinkovitih načinih za izboljšanje delovnih razmer, se
spopada z nepravilnostmi na področju javnih naročil in pri proračunskem načelu
enoletnosti. Agencija je že zagotovila, da bo tem težavam namenila posebno pozornost,
poleg tega pa je z letnim notranjim revizijskim poročilom že poskrbela za kar največjo
preglednost.
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Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
s podelitvijo razrešnice glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za
proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je obvestilo Evropski parlament, da so letni
računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z njimi povezane
transakcije zakonite in pravilne. Agencija je dejansko vključena v Komisijo, saj nima
samostojnega proračuna. Strinjam se s poročevalcem, da to stanje ni v skladu s statutom
agencije in da se pri tem zastavlja vprašanje o potrebi po ohranitvi agencije v njeni sedanji
obliki in organizaciji.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice Agenciji za oskrbo Euratom
za leto 2009 sem podprla, saj agencija s svojimi financami upravlja natančno in previdno.
Menim pa, da je treba – kot je navedeno v poročilu – spremeniti pravni položaj agencije,
saj je ta še vedno vključena v Komisijo.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Evropska skupnost za atomsko energijo (Euratom)
deluje na področjih, ki so povezana z atomsko energijo, zlasti pri raziskavah in oblikovanju
smernic za varno in mirno uporabo jedrske energije. Euratom želi z ustanovitvijo te agencije
zagotoviti redno in enakopravno oskrbo z rudami, surovinami in posebnimi vnetljivimi
snovmi v Evropski uniji. Kljub nedavnim pomislekom zaradi nesreče v elektrarni Fukušima,
je jedrska energija del evropske „mešanice energetskih virov“. Oskrba s snovmi, ki
omogočajo izpolnitev ciljev agencije, je torej temeljnega pomena, da lahko Euratom deluje
še naprej.

Poročevalec je potrdil, da je agencija dejansko del Euratoma in da nima lastnega proračuna,
zaradi česar je treba premisliti o tem, zakaj bi bilo koristno, če bi se takšna organiziranost
ohranila tudi v prihodnje. Nimam dovolj podatkov, da bi oblikoval stališče, mislim pa, da
je treba izbrati rešitev, ki je za EU najcenejša in ki ponuja kar največjo učinkovitost in
preglednost.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    v pisni obliki. – (FR) Če proračun za Euratom znaša
5,5 milijard EUR, medtem ko obnovljivi viri energije dobijo 1,2 milijarde EUR, potem
podelitev razrešnice upravljanju Euratoma načeloma zavračam. Skrajni čas je, da se ta
trend obrne, zato sem se glasovanja o tem poročilu vzdržala.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki.  –  (IT) Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za
odlično delo, ki ga je opravil. Kot vemo, se finančni nadzor nad izvrševanjem proračuna
Evropske unije izvaja na treh ravneh: na ravni notranjega nadzora znotraj vsake institucije,
kot zunanji nadzor, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče in kot postopek razrešnice, ki
ga izvaja Evropski parlament. Z današnjim glasovanjem se postopek finančnega nadzora
zaključi s podelitvijo razrešnice glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom
za leto 2009, saj so bili njeni računovodski izkazi zakoniti in zanesljivi.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Agenciji za oskrbo Euratom
sem podprl. Pri tem ugotavljam, da agencija v letu 2009 ni prejela nobene subvencije za
kritje svojih operativnih dejavnosti. Komisija je prevzela vse odhodke, ki jih je imela agencija
pri izvrševanju proračuna za leto 2009. To stanje traja od ustanovitve agencije leta 2008.
Agencija je dejansko vključena v Komisijo, saj nima samostojnega proračuna. S tem se po
mojem mnenju zastavlja vprašanje o potrebi po ohranitvi agencije v njeni sedanji obliki
in organizaciji.
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Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Ob upoštevanju poročila Računskega sodišča
o letnih računovodskih izkazih Agencije za oskrbo Euratom (Evropske skupnosti za
atomsko energijo) za proračunsko leto 2009, skupaj z odgovori agencije, sem podprl to
odločitev, s katero se izvršnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom podeli razrešnica
glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se generalnemu direktorju
Agencije za oskrbo Euratom podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za
proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna
agencije za proračunsko leto 2009. Parlament poudarja, da je Računsko sodišče navedlo,
da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti končnih letnih računovodskih izkazov
za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Glasovanja o podelitvi razrešnice Agenciji
za oskrbo Euratom, katere naloga je zagotoviti oskrbo Evropske unije s cepljivimi snovmi
(vključno z vsemi zalogami), sem se vzdržala. V skladu s tem poročilom obstajajo pri
sedanji organizaciji agencije in njeni pravni obliki določene nedoslednosti. S tem se zastavlja
vprašanje o potrebi po ohranitvi agencije v njeni sedanji obliki in organiziranosti. Želim,
da se ta zadeva pojasni, zlasti zato, ker je jedrska energija danes predmet ponovnega
premisleka po vsej Evropi.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo in razrešnico glede
izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
za proračunsko leto 2009 sem podprl. Računsko sodišče je obvestilo Evropski parlament,
da so letni računovodski izkazi fundacije za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z
njimi povezane transakcije zakonite in pravilne. Pozdravljam namero fundacije, da
predstaviti primerjavo med dejavnostmi, izvedenimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in
dejavnostmi, ki so bile izvedene v predhodnem proračunskem letu. Evropski parlament
bo tako lahko bolje ocenil uspešnost fundacije od enega leta do drugega. Mislim, da je
naknadna ocena delovnega programa fundacije za obdobje 2005–2008 za fundacijo
izjemno koristna. Fundacija na ta način pridobiva uporabno znanje in priporočila v zvezi
izzivi, s katerimi se bo spopadla pri prihodnjem načrtovanju programov. Strinjam se s
poročevalcem, da mora fundacija še naprej razvijati svoj sistem spremljanja uspešnosti
fundacije Eurofound, ki zagotavlja, da uprava v procesu odločanja in pri načrtovanju
upošteva rezultate spremljanja uspešnosti. Menim tudi, da mora fundacija sprejeti ukrepe
za izboljšanje svojih postopkov ocenjevanja in pregleda na področju javnih naročil, da bi
se v prihodnje izognila podobnim napakam in nedoslednostim, ki jih je ugotovilo Računsko
sodišče. Poleg tega mora fundacija zagotoviti, da se bodo sredstva uporabila šele po potrditvi
odobritev.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice proračuna za leto 2009 Evropski
fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer sem podprla, sa revizija
računovodskih izkazov in z njimi povezanih transakcij, ki jo je opravilo Računsko sodišče,
kaže, da je fundacija opravila svoje delo pravilno, pravočasno in pregledno. Kljub nekaterim
slabostim pri postopkih zaposlovanja in javnih naročil, sem trdno prepričana, da obstajajo
dobri obeti za prihodnje izboljšanje in da se fundacija zavzema za uresničitev teh obetov.
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Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki.  −  (PT) Poročilo o razrešnici glede izvrševanja
proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko
leto 2009 sem podprla, ker prispeva k nadzoru nad načinom porabe sredstev s strani
evropskih institucij. Čeprav je Računsko sodišče navedlo, da so dejavnosti v zvezi z letnimi
računovodskimi izkazi fundacije zakonite in pravilne, je treba poudariti, da so prvi
računovodski izkazi, ki jih je fundacija predložila, velike vrzeli. Fundacija mora v prihodnosti
z dodatnim usposabljanjem in sredstvi pravilno izvajati postopke ob koncu leta in spoštovati
roke za predstavitev svojih računovodskih izkazov.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in
delovnih razmer je tristranski organ Unije, ki je bil leta 1975 ustanovljena, da bi prispevala
k načrtovanju in vzpostavitvi boljši delovnih in življenjskih razmer v Evropi. Natančneje,
ocenjuje in analizira delovne in življenjske razmere, je pooblaščena za podajo mnenj in
nasvetov ključnim akterjem na področju socialne politike EU, prispeva k izboljšanju
kakovosti življenja in nudi informacije o dosežkih in usmeritvah, ki predvsem prinašajo
spremembe.

Poročevalec je izrazil zaskrbljenost zaradi preglednosti upravljanja s človeškimi viri v
fundaciji, s čimer so se strinjali tudi drugi članic Odbora za proračun. Mislim, da bi bilo
koristno, če bi te skrbi odpravili.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. − (LT) Ta dokument sem podprl, ker se je pristojni
odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske fundacije za izboljšanje
življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2009. Proračun fundacije za leto 2009
je znašal 20.200.000 EUR, kar je za 3,8 % manj kot v proračunskem letu 2008. Vendar
pa je Računsko sodišče ugotovilo napake in nepravilnosti pri oceni enega odprtega postopka
za javna naročila, ki so vplivale na njegovo kakovost. Fundacija mora zato sprejeti ukrepe
za izboljšanje svojih postopkov ocenjevanja in pregleda, da bi se izognila podobnim
napakam v prihodnje. Obžalujem, da je moralo Računsko sodišče podati komentar na
proračunsko in finančno poročilo fundacije, zlasti zato, ker so prvotni računovodski izkazi,
ki jih je predstavila fundacija, vsebovali resne pomanjkljivosti, kar kaže na precejšnje
slabosti v finančni organizaciji fundacije. Mislim, da je treba izražene ugotovitve in
pomisleke upoštevati ter sprejeti ustrezne ukrepe.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. (IT) Računsko sodišče in Odbor za nadzor proračuna
sta podala pozitivno mnenje o izvrševanju proračuna Evropske fundacije za izboljšanje
življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2009. Parlament je zato danes podprl
podelitev razrešnice za proračunsko leto 2009. Menim pa, da je treba poudariti nekatere
prisotne napake in nepravilnosti, ki jih je Računsko sodišče ugotovilo pri oceni enega
odprtega postopka javnih naročil, ki so vplivale na njegovo kakovost. Zato se pridružujem
pozivu, da naj Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer sprejme
ukrepe za izboljšanje svojih postopkov ocenjevanja in pregleda.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Evropski fundaciji za izboljšanje
življenjskih in delovnih razmer sem podprl, vendar fundacijo pozivam, naj zagotovi
razpoložljivost odobritev šele po prejetju namenskih prejemkov; ugotavljam, da je Računsko
sodišče navedlo, da v proračunu fundacije v nasprotju z njeno finančno uredbo (člen 19)
niso bile naveden specifične postavke za različne programe, ki so se financirali iz namenskih
prejemkov; poleg tega ugotavljam, da je fundacija v okviru programa, ki se financira iz
namenskih prejemkov, prevzela obveznosti v višini 184.000 EUR, čeprav so dejansko
prejeti namenski prejemki znašali samo 29.000 EUR. Obžalujem, da je moralo Računsko

83Razprave Evropskega parlamentaSL10-05-2011



sodišče podati komentar na proračunsko in finančno poročilo fundacije, zlasti zato, ker
so prvotni začasni izkazi, ki jih je predstavila fundacija, vsebovali resne pomanjkljivosti,
kar kaže na precejšnje slabosti v finančni organizaciji fundacije; pozdravljam potrditev
fundacije, da bo z dodatnim usposabljanjem in sredstvi zagotovila pravilno izvajanje
postopkov ob koncu leta in spoštovanje rokov za predstavitev svojih računovodskih
izkazov.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se direktorju Evropske fundacije
za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna
fundacije za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico direktorju Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2009. Parlament ugotavlja, da
je Računsko sodišče ugotovilo napake in nepravilnosti pri oceni enega odprtega postopka
za javna naročila, ki so vplivale na njegovo kakovost. Parlament zato poziva fundacijo, da
sprejme ukrepe za izboljšanje svojih postopkov ocenjevanja in pregleda, da bi se izognila
podobnim napakam v prihodnje.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Glasovanja o tej razrešnici sem se
vzdržala. Poročilo navaja niz pomanjkljivosti, obenem pa se sklicuje na zagotovila Evropske
fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, da bo te pomanjkljivosti uspešno
odpravila. To je treba sicer pozdraviti, vendar glede na značaj pomanjkljivosti
(pomanjkljivosti, ki so bile pri postopkih zaposlovanja odkrite že leta 2006, začasni
računovodski izkazi, predstavljeni Evropskemu računskemu sodišču pa so vsebovali hude
napake, ki so bile posledica slabe finančne organizacije) te razrešnice ni mogoče podpreti.
Strokovnjaki morajo v fundaciji v Dublinu opraviti natančno revizijo, mi pa moramo o
razrešnici glasovati šele, ko bodo na podlagi te revizije opravljene potrebne spremembe.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
s podelitvijo razrešnice glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2009.
Na podlagi informacij, ki jih je posredovalo Računsko sodišče, so letni računovodski izkazi
Eurojusta za proračunsko leto 2009 zanesljivi, z njimi povezane transakcije pa zakonite
in pravilne. Pozdravljam pobudo agencije, da v načrte svojih enot za leto 2010 vključi
ključne kazalnike uspešnosti. Strinjam se s poročevalcem, da mora agencija obvestiti
Evropski parlament o teh ključnih kazalnikih in njihovi povezavi s cilji, proračunom in
delovnim programom Eurojusta. Povezovanje kazalnikov s cilji, proračunom in delovnim
programom agencije bo zainteresiranim stranem omogočilo, da bolje ovrednotijo uspešnost
Eurojusta. Ugotovljeno je, da Računsko sodišče ni imelo pripomb glede stopnje prenosov
in razveljavitev sredstev v letu 2009. Agenciji čestitam, ker je vzpostavila ukrepe za
opredelitev tržne vrednosti ustreznih izdelkov in storitev pred začetkom postopka oddaje
javnega naročila.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice Eurojustu za leto 2009 sem
podprla, saj je Eurojust, kot kaže poročilo, s svojimi sredstvi izredno dobro upravljal, z
uporabo številnih kazalnikov, s katerimi je pojasnil svoje finančno stanje, pa je to opravil
izredno pregledno. Obžalujem pa stalne zahteve Računskega sodišča glede postopkov za
javna naročila in zaposlovanja, v zvezi s katerimi še ni prejelo ustreznega odgovora ali
rešitve.
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Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Eurojust je organ Evropske unije, ki raziskovalcem
in predstavnikom javnih tožilcev v vsej EU omogoča, da sodelujejo v boju proti čezmejnim
kaznivim dejanjem. Igra ključno vlogo pri izmenjavi informacij in pri postopkih izročitve.
Zaradi posebne pomembnosti in občutljivosti teh vprašanj je treba Eurojustu zagotoviti
sredstva, ki mu bodo omogočala, da jih bo uspešno reševal, pa čeprav ustreznih sredstev
ni nikoli dovolj, kar se jasno pokaže pri pravosodju in boju proti kriminalu.

Zdi se, da je glavni problem Eurojusta učinkovito upravljanje človeških virov. Dejstvo, da
ima Eurojust 24 % nezasedenih delovnih mest in da različna vodilna mesta zaseda
neučinkovito osebje, povzroča zaskrbljenost glede nadaljevanja in učinkovitega izvajanja
dejavnosti Eurojusta.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  − (LT) Glasovanja o tem dokumentu sem se vzdržal,
čeprav se je pristojni odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Eurojusta
za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo
o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti
in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Vzdržal sem se zato, ker je Računsko sodišče
ponovno odkrilo pomanjkljivosti v postopkih za javna naročila, kot se je že zgodilo v
prejšnjih treh letih. Računsko sodišče je prav tako ponovno ugotovilo pomanjkljivosti pri
načrtovanju in izvajanju postopkov zaposlovanja, medtem ko je bila subvencija agenciji
v letu 2009 za 6,4 % višja kot v letu 2008.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Finančni nadzor nad izvrševanjem proračuna
Evropske unije se izvaja na treh ravneh: na ravni notranjega nadzora znotraj vsake institucije,
kot zunanji nadzor, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče in kot postopek razrešnice, ki
ga izvaja Parlament. Z današnjim glasovanjem se Eurojustu podeli razrešnica glede
izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2009. Razrešnico sem podprl, ker je Računsko
sodišče po reviziji, ki jo je opravilo skupaj z Odborom za proračunski nadzor, navedlo, da
je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti končnih letnih računovodskih izkazov za
proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Eurojustu sem podprl in
čestitam agenciji, ker je vzpostavila ukrepe za opredelitev tržne vrednosti ustreznih izdelkov
in storitev pred začetkom postopka oddaje javnega naročila. Mislim, da je ta pobuda
pomembno dejanje, ki bi mu morale slediti tudi druge agencije. Poleg tega pozdravljam
letni načrt naročil agencije za leto 2009, ki je zelo pomagal oddelkom in službam Eurojusta
pri vodenju javnih razpisov. Mislim, da takšne pobude izboljšujejo navodila in nadzor
odredbodajalca.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se upravnemu direktorju
Eurojusta podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto
2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico upravnemu direktorju Eurojusta glede izvrševanja proračuna Eurojusta za
proračunsko leto 2009. Parlament z zadovoljstvom ugotavlja, da Računsko sodišče nima
pripomb glede stopnje prenosov in razveljavitev odobritev v letu 2009 in da bi morala
razrešnica za izvrševanje proračuna agencije temeljiti tudi na njeni uspešnosti poslovanja
med celotnim letom.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. − (DE) Razrešnice nisem podprla. Predvsem
je nisem podprla zato, ker so bila po navedbah poročila od 26 priporočil, ki jih je služba
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za notranjo revizijo dala v letu 2008, upoštevana le štiri, pri izvajanju 15 od preostalih
22 priporočil pa je nastala zamuda, daljša od 12 mesecev. Te okoliščine je treba odpraviti,
še preden se lahko podeli nova razrešnica.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Ta dokument sem podprl in se strinjal
s podelitvijo razrešnice glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje in
operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) za
proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je poročalo, da so letni računovodski izkazi
agencije za proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije zakonite
in pravilne. Upravni odbor agencije je junija 2009 sprejel večletni načrt za obdobje
2010–2013, ki bo agenciji omogočil, da bolje načrtuje svoje dejavnosti in ocenjuje z njimi
povezana tveganja. Pozdravljam pobudo agencije, ki je leta 2009 začela uporabljati tako
imenovan sistem za obvladovanje uspešnosti Frontex, da bi bolje obveščala svoj upravni
odbor z zagotavljanjem podatkov o vplivu dejavnosti agencije. S poročevalcem se tudi
strinjam, da mora agencija izboljšati svoje finančno upravljanje glede vračanja stroškov,
ki so jih imele države članice, tako da skupaj z njimi opredeli pomanjkljivosti in težave, da
bi tako skupaj vpeljale primerne rešitve.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice Evropski agenciji za upravljanje
in operativno sodelovanje na zunanjih mejah Evropske unije (Frontex) za leto 2009 sem
podprla, saj je, kot je navedeno v poročilu, analiza pokazala, da so njeni računovodski
izkazi in transakcije v celoti pozitivni, pravilni in zakoniti. Vendar pa se moram strinjati s
tistimi navedbami v poročilu, ki pravijo, da mora agencija zaradi številnih nedoslednosti,
pomanjkanja preglednosti v postopkih in proračunskih prenosov izboljšati svoje finančno
upravljanje.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Naloge Evropske agencije za upravljanje in
operativno sodelovanje na zunanjih mejah Evropske unije (Frontex) so nuditi podporo
državam članicam pri usposabljanju mejne policije, vključno z opredelitvijo skupnih
smernic usposabljanja, opravljati analize tveganja, spremljati razvoj ustreznih raziskav na
temo nadzora in opazovanja zunanjih meja, nuditi podporo državam članicam v
okoliščinah, ki zahtevajo povečano operativno in tehnično pomoč na zunanjih mejah in
nuditi potrebno podporo državam članicam v operacijah množičnega vračanja.

Naraščajoči pritisk priseljevanja na mejah Unije in potreba po uskladitvi med državami
članicami je več kot zadosten razlog za opremljenost Frontexa z zadostnimi sredstvi za
opravljanje nalog, ki so mu zaupane. Vendar pa me prav tako kot poročevalca skrbi zaradi
27-odstotne precenitve stroškov za vnaprejšnje financiranje mejnih organov, na kar je
opozorilo Računsko sodišče, ter zaradi previsoko izplačanih zneskov predplačil.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Glasovanja o tem dokumentu sem se vzdržal,
čeprav se je pristojni odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Evropske
agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske
unije (FRONTEX) za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je navedlo, da je prejelo
zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009
ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Vzdržal sem se zato, ker je
Evropski parlament izrazil skrb, ker Računsko sodišče poroča o prenosih, o katerih je
poročalo že v svojih letnih poročilih za leto 2006, 2007 in 2008, predvsem pa obžaluje
visoko število prenosov in razveljavitev po letu 2006. Računsko sodišče je poleg tega že
drugo leto zapored poročalo, da je agencija izvajala izplačila na podlagi enostranskih

10-05-2011Razprave Evropskega parlamentaSL86



sklepov o subvenciji, ki jih je podpisala sama, čeprav veljavna pravila ne predvidevajo
takšne vrste instrumentov. Računsko sodišče je v osmih revidiranih primerih poročalo o
27-odstotni precenitvi stroškov za vnaprejšnje financiranje mejnih organov. Za dejavnosti,
ki so bile zaključene leta 2009, je bilo treba izdati več kot 40 nalogov za izterjavo, da bi se
izterjali previsoko izplačani zneski predplačil. Proračun agencije za leto 2009 je znašal za
skoraj 28 % več kot v predhodnem letu. Mislim, da je treba izražene ugotovitve in pomisleke
upoštevati ter sprejeti ustrezne ukrepe.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Finančni nadzor nad izvrševanjem proračuna
Evropske unije se izvaja na treh ravneh: na ravni notranjega nadzora znotraj vsake institucije,
kot zunanji nadzor, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče in kot postopek razrešnice, ki
ga izvaja Parlament. Podelitev razrešnice glede izvrševanja proračuna agencije Frontex za
proračunsko leto 2009 sem podprl, saj so revizije, ki sta jih opravila Računsko sodišče in
Odbor za proračunski nadzor, pokazale, da so bile transakcije agencije popolnoma zakonite
in pravilne.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice agenciji Frontex sem podprl,
vendar ugotavljam, da je Računsko sodišče je že drugo leto zapored poročalo, da je agencija
izvajala izplačila na podlagi enostranskih sklepov o subvenciji, ki jih je podpisala sama,
čeprav veljavna pravila ne predvidevajo takšne vrste instrumentov. Ugotavljam, da je
znesek, ki je bil izplačan leta 2009, znašal 28.000.000 EUR, leta 2008 pa 17.000.000 EUR.
Kljub temu pozdravljam pobudo agencije, da v odgovor na ugotovitve Računskega sodišča,
podpiše okvirni sporazum z obmejnimi organi držav članic.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršnemu direktorju
Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic
Evropske unije podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko
leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
direktorju Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah
držav članic Evropske unije razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko
leto 2009. Parlament poudarja, da je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno
zagotovilo o zanesljivosti končnih letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009
ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Parlament poziva agencijo,
naj izboljša svoje finančno upravljanje glede vračanja stroškov, ki so jih imele države
članice, tako da skupaj z njimi opredeli izvore težav, da bi tako skupaj vpeljale primerne
rešitve.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    v pisni obliki. – (EL) Agencija Frontex mora zaradi povečanih
tokov priseljevanja igrati dejavno vlogo pri varovanju evropskih meja. Po ugotovitvah
agencije 95 % nezakonitih priseljencev vstopi v Evropo skozi Grčijo. Izgon nezakonitega
priseljenca stane 6500 EUR, v skladu z uredbo Dublin II pa je za izgon priseljencev
odgovorna država vstopa. Priseljevanje povzroča pritisk v vseh državah članicah ob zunanji
meji EU, ki so se spremenile v „taborišča priseljencev“ za Evropo. Agencijo Frontex moramo
podpreti tako v finančnem kot operativnem smislu ter bolje zaščititi zunanje meje EU.
Potrebujemo tudi mehanizem za razporeditev vseh priseljencev po vseh državah članicah.

Dominique Vlasto (PPE),    v pisni obliki . – (FR) Glasovanje o tej razrešnici proračuna
nedvomno potrjuje povečanje odhodkov evropske agencije Frontex v zvezi z njeno nalogo
nadzora naših zunanjih meja. Precejšnje povečanje proračuna med letoma 2006 in 2009
je bilo potrebno in upravičeno. Je v skladu s potrebo po okrepitvi sodelovanja držav članic
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v boju proti nezakonitemu priseljevanju. Agencija Frontex mora v imenu politike
preseljevanja EU zagotoviti, da se bo njen proračun porabil za konkretne ukrepe pri nadzoru
tokov preseljevanja. V tej zvezi pozdravljam začetek uporabe sistema za obvladovanje
uspešnosti, ki bo prispeval k večji prepoznavnosti dejavnosti agencije. V rezultate usmerjen
sistem pomaga primerjati dejavnosti, opravljene v določenem času, in jih s tem tudi oceniti.
Ta glas „za“ je po mojem mnenju močno politično sporočilo Evropske parlamenta v korist
evropski politiki priseljevanja, ki je bila oblikovana v času francoskega predsedovanja
Unije. Varnost meje, ki prej spadala v okvir suverenih pristojnosti držav članic, se zdaj
izvaja na evropski ravni. To skupno upravljanje meja je temeljni zaščitni ukrep, ki omogoča
celovito izvrševanje ene izmed temeljnih svoboščin EU: prosti pretok oseb na schengenskem
območju.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Glasovanja sem se vzdržala. Letni
računovodski izkazi za leto 2009 so bili razglašeni za zanesljive v vseh temeljnih točkah.
Agencija Frontex je začela izvajati tudi nove pobude za analizo svojih ukrepov, vključno
z njihovim vplivom, in za povečanje preglednosti in objektivnosti postopkov izbire osebja.
Vendar pa je Evropsko računsko sodišče tudi v letu 2009 ugotovilo pomanjkljivosti, ki jih
poudarja že vsako leto vse od leta 2006. Ta vsakokratna nezmožnost obravnavanja teh
pomanjkljivosti in njihove uspešne odprave je nesprejemljiva.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo in razrešnico glede
izvrševanja proračuna Nadzornega organa za evropski GNSS za proračunsko leto 2009
sem podprl. Računsko sodišče je presodilo, da so letni računovodski izkazi agencije za
proračunsko leto 2009 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije zakonite in pravilne.
Pozdravljam dejstvo, da je večina dejavnosti in premoženja, povezanih s programoma
EGNOS in Galileo, bila decembra 2009 prenesena na Komisijo. Ugotovljeno je, da končni
proračun za leto 2009 ni vključeval podatkov o prihodkih organa. Nepravilnosti so bile
ugotovljene tudi pri postopkih izbire osebja. Agencija mora te pomanjkljivosti odpraviti
in Evropski parlament obveščati, kot je določeno.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice proračuna za leto 2009
Nadzornemu organu za evropski GNSS sem podprla, ker je upravljanje organa v
računovodskem smislu dobro potekalo in ker so predstavljeni podatki zanesljivi. Vendar
pa nekaj nepravilnosti ostaja še na področju človeških virov, zlasti pri postopkih izbire
osebja, ki naj bi bili premalo pregledni. Zato upam, da si bo agencija na tem področju
prizadevala za izboljšave.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Dolžnosti Nadzornega organa za sistem za
globalno satelitsko navigacijo (GNSS) so nadzorovati upravljanje javnega interesa v zvezi
s sorodnimi evropskimi programi in opravljati nalogo njihovega regulativnega organa.
Pristojnosti skupnega podjetja Galileo, ki je prenehal s poslovanjem 31. decembra 2006,
so bile prenesene na organ 1. januarja 2007. Uredba za ta organ, ki ima začasen sedež v
Bruslju, med drugim predvideva izvajanje naslednjih nalog, ki se trenutno preučujejo:
upravljanje pogodbe z izvajalcem, zadolženim za vodenje skupne evropske geostacionarne
navigacijske storitve (EGNOS), ki je bila prenesena iz skupnega podjetja Galileo; usklajevanje
ukrepov držav članic pri frekvencah, ki so potrebne za delovanje sistema; sodelovanje s
Komisijo pri pripravi predlogov v zvezi s programom; posodobitev sistema; upravljanje
vseh vidikov v zvezi z zaščito in varnostjo sistema; dejavnosti, ki jih opravlja kot evropski
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organ za potrditev varnosti GNSS in vodenje raziskovalnih dejavnosti, ki so potrebne za
razvoj in podpiranje programov evropskega GNSS.

Seznam pristojnosti označuje pomen, ki ga ima zdaj nadzorni organ za GNSS, in povečuje
zahteve, da naj svoje dejavnosti in porabo ohrani znotraj odobrenega proračuna ter spoštuje
predpise, ki urejajo izvrševanje proračuna.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki . − (LT) Glasovanja o tem dokumentu sem se vzdržal,
čeprav se je pristojni odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Nadzornega
organa za evropski GNSS za proračunsko leto 2009. Proračun organa za leto 2009 je
znašal 44.400.000 EUR, kar je za 64 % manj kot v proračunskem letu 2008. Vzdržal sem
se zato, ker Parlament obžaluje pomanjkljivosti pri postopkih izbire osbeja, zaradi česar
je ogrožena preglednost teh postopkov. Postopki morajo postati preglednejši, da bi se
negotovosti glede dejavnosti tega organa v prihodnosti lahko odpravile.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjim glasovanjem Parlament podeljuje
razrešnico izvršnemu direktorju Nadzornega organa za evropski GNSS glede izvrševanja
proračuna organa za proračunsko leto 2009. To poročilo sem podprl zaradi ocen in poročil
Računskega sodišča in Odbora za proračunski nadzor, ki sta izjavila, da sta prejela zadostno
zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o
zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.

David Martin (S&D),    v pisni obliki .  − Podelitev razrešnice Nadzornemu organu za
evropski GNSS sem podprl, ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno
zagotovilo o zanesljivosti končnih letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009
ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršnemu direktorju
Nadzornega organa za evropski GNSS podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna organa
za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico izvršnemu direktorju Nadzornega organa za evropski GNSS glede izvrševanja
proračuna organa za proračunsko leto 2009. Parlament poudarja pomanjkljivosti pri
postopkih izbire osebja, zaradi česar je pogosto ogrožena preglednost teh postopkov.
Parlament tudi ugotavlja, da končni proračun, ki ga je organ objavil 31. marca 2010, ni
odražal končnega proračuna za leto 2009, ki ga je odobril upravni svet, in ni vseboval
prihodkov organa. Parlament zato poziva organ, da izboljša to stanje in o spremembi
obvesti organ za razrešnico.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
s podelitvijo razrešnice glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za
proračunsko leto 2009. Na podlagi informacij, ki jih je posredovalo Računsko sodišče, so
letni računovodski izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2009 zanesljivi, z njimi
povezane transakcije pa zakonite in pravilne. Skupno podjetje je v začetni fazi in do konca
leta 2009 še ni v celoti vzpostavilo svojih sistemov za notranji nadzor in finančno poročanje.
Uvedbo teh sistemov je treba uspešno dokončati po nujnem postopku. Leta 2009 sta
stopnji uporabe za obveznosti in plačila skupnega podjetja dosegli 81 % oziroma 20 %.
Strinjam se s poročevalcem, da je skupno podjetje še vedno v začetni fazi, zato razumem,
da je bila stopnja uporabe sredstev za plačila razmeroma nizka. Menim tudi, da bi moralo
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skupno podjetje glede na obseg njegovega proračuna in zapletenosti nalog preučiti možnosti
za ustanovitev revizijskega odbora, ki bi neposredno poročal upravnemu odboru.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice za leto 2009 Skupnemu podjetju
Artemis sem podprla, ker je kot agencija, ki je še vedno v začetni fazi, s svojimi sredstvi
izredno dobro upravljalo. Zato mislim, da je v prihodnosti mogoče narediti izboljšave in
popraviti nedoslednosti v računovodskih izkazih za to proračunsko leto.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Skupno podjetje Artemis bo izvajalo skupno
tehnološko pobudo na področju o vgrajenih sistemih informacijske tehnologije. Temeljni
cilj tega javno-zasebnega partnerstva je podpreti sofinanciranje raziskovalnih pobud na
evropski ravni ter izboljšati sodelovanje med različnimi izvajalci v sektorju. Kot pravilno
poudarja poročevalec, je bilo podjetje ustanovljeno zato, da bi opredelilo in izvajalo
raziskovalni program za razvoj ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na
različnih področjih uporabe z namenom izboljšati evropsko konkurenčnost in trajnost
ter omogočiti oblikovanje novih trgov in družbenih aplikacij. Podjetje je še vedno v povojih,
zaradi česar lahko veliko pričakujemo glede njegovih prihodnjih dosežkov in upamo, da
bo upravičil vlaganja, ki se izvajajo.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  − (LT) Ta dokument sem podprl, saj se je pristojni
odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Skupnega podjetja Artemis za
proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o
zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti in
pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Končni proračun skupnega podjetja za leto 2009
je vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 46.000.000 EUR in sredstva za plačila
v višini 8.000.000 EUR, stopnji uporabe za obveznosti in plačila pa sta znašali 81 %
oziroma 20 %. Mislim, da je skupno podjetje še vedno v začetni fazi, zato razumem, da je
bila stopnja uporabe sredstev za plačila razmeroma nizka.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. (IT) Računsko sodišče in Odbor za proračunski
nadzor sta podala pozitivno mnenje o izvrševanju proračuna Skupnega podjetja Artemis
za proračunsko leto 2009. Parlament je zato danes podprl podelitev razrešnice za
proračunsko leto 2009. Opravljena revizija je pokazala, da so računovodski izkazi skupnega
podjetja zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije zakonite in pravilne. Mislim pa,
da bi bilo koristno, da bi skupno podjetje upoštevalo poziv k izboljšanju svoje
dokumentacije o procesih in dejavnosti IT ter popisovanju tveganj v zvezi z IT, ter tudi k
pripravi načrta poslovne kontinuitete in politike varstva podatkov.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Skupnemu podjetju Artemis
sem podprl, vendar menim, da bi moralo skupno podjetje glede na obseg njegovega
proračuna in zapletenosti nalog preučiti možnosti za ustanovitev revizijskega odbora, ki
bi neposredno poročal upravnemu odboru.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršnemu direktorju
Skupnega podjetja Artemis podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za
proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Artemis glede izvrševanja proračuna
skupnega podjetja za proračunsko leto 2009. Parlament poudarja, da je bilo podjetje
ustanovljeno decembra 2007, da bi opredelilo in izvajalo raziskovalni program za razvoj
ključnih tehnologij za vgrajene računalniške sisteme na različnih področjih uporabe z
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namenom izboljšati evropsko konkurenčnost in trajnost ter omogočiti oblikovanje novih
trgov in družbenih aplikacij.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) To poročilo in razrešnico glede
izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2009 sem podprl.
Na podlagi informacij, ki jih je posredovalo Računsko sodišče, so letni računovodski izkazi
skupnega podjetja za proračunsko leto 2009 zanesljivi, z njimi povezane transakcije pa
zakonite in pravilne. Skupno podjetje je v začetni fazi in do konca leta 2009 še ni v celoti
vzpostavilo svojih sistemov notranjih kontrol in finančnega poročanja. Uvedbo teh sistemov
je treba dokončati. Strinjam se z mnenjem poročevalca, da bi moralo skupno podjetje glede
na obseg njegovega proračuna in zapletenosti nalog preučiti možnosti za ustanovitev
revizijskega odbora, ki bi neposredno poročal upravnemu odboru. Mislim tudi, da mora
skupno podjetje dodatno razvijati določbe o članstvu in sofinanciranju. Upam, da bo
Skupno podjetje Čisto nebo v prihodnosti pospešilo razvoj, potrjevanje in predstavitev
čistih tehnologij v zračnem prometu EU z namenom čim prejšnjega začetka njihove
uporabe.

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Imam nekaj pripomb glede delovanja Skupnega
podjetja Čisto nebo, zaradi česar tudi ne podpiram razrešnice glede izvrševanja njegovega
proračuna za proračunsko leto 2009. Prvič, od ustanovitve skupnega podjetja v letu 2007
ni bil z Belgijo sklenjen še noben sporazum glede pisarn, privilegijev, imunitet in druge
podpore. Kako lahko podjetje ustrezno deluje, če niso zagotovljene te osnovne potrebe?
Ni presenetljivo, da raziskovalne dejavnosti, ki so bile predhodno financirane v letu 2008,
v letu 2009 niso bile v celoti izvedene, in da je bilo uporabljenih le 65 % predhodnega
financiranja. Kar pa me najbolj skrbi, je, da skupno podjetje še ni v celoti vzpostavilo
sistemov notranjega nadzora in finančnega poročanja, kar ogroža preglednost pri porabi
denarja, ki prihaja od evropskih davkoplačevalcev.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice proračuna za leto 2009
Skupnemu podjetju Čisto nebo sem podprla, saj kljub številnim nepravilnostim v proračunu
podjetja menim, da smo lahko prepričani, da bo v prihodnosti prišlo do boljših rezultatov
v reviziji njegove uspešnosti, saj je podjetje še vedno v začetni fazi.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Skupno podjetje Čisto nebo je bilo ustanovljeno,
da bi pospešilo razvoj, potrjevanje in predstavitev čistih tehnologij v zračnem prometu
EU z namenom čim prejšnjega začetka njihove uporabe. Tako kot Skupno podjetje Artemis,
je tudi to šele v fazi zagona. To pa ne pomeni, da nekaterih postopkov in praks ni treba
popraviti, zlasti na področju strukture proračuna, kot upravičeno poudarja poročevalec.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  − (LT) Ta dokument sem podprl, saj se je pristojni
odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Skupnega podjetja Čisto nebo
za proračunsko leto 2009. Skupno podjetje Čisto nebo je bilo ustanovljeno decembra 2007,
da bi pospešilo razvoj, potrjevanje in predstavitev čistih tehnologij v zračnem prometu
EU z namenom čim prejšnjega začetka njihove uporabe. Je v začetni fazi in do konca
leta 2009 še ni v celoti vzpostavilo svojih sistemov notranjih kontrol in finančnega
poročanja. Končni proračun skupnega podjetja za leto 2009 je vključeval sredstva za
prevzem obveznosti v višini 91.000.000 EUR in sredstva za plačila v višini 60.000.000 EUR,
stopnji uporabe za obveznosti in plačila pa sta znašali 98 % oziroma 1 %. Mislim, da je
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skupno podjetje še vedno v začetni fazi, zato razumem, da je bila stopnja uporabe sredstev
za plačila razmeroma nizka.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. (IT) Računsko sodišče in Odbor za proračunski
nadzor sta podala pozitivno mnenje o izvrševanju proračuna Skupnega podjetja Čisto
nebo za proračunsko leto 2009. Parlament je zato danes podprl podelitev razrešnice za
proračunsko leto 2009. Opravljene revizije so pokazale, da je proračun skupnega podjetja
zanesljiv in da so z njim povezane transakcije zakonite in pravilne. Mislim pa, da bi bilo
zelo koristno, da bi skupno podjetje upoštevalo poziv k zaključku uvajanja sistemov
notranjih kontrol in finančnih informacij, predvsem zaradi obsega svojega proračuna in
zapletenosti svojih nalog.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE)  , v pisni obliki. − (PL) Gospod predsednik,
podelitev razrešnice Skupnemu podjetju Čisto nebo glede izvrševanja njegovega proračuna
za proračunsko leto 2009 sem podprl. Zavedam se, da je skupno podjetje še v začetni fazi.
Na žalost je prišlo pri projektih v tej fazi do številnih zamud, uporabljenih pa je bilo samo
65 % predhodnega financiranja. Poleg tega ni bila sprejeta še nobena odločitev glede sedeža
v Belgiji, zaradi česar je učinkovito delovanje Skupnega podjetja Čisto nebo še toliko bolj
oteženo.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice Skupnemu podjetju Čisto
nebo sem podprl. Zavedam se, da je skupno podjetje še v začetni fazi. Vendar sem zaskrbljen,
da raziskovalne dejavnosti, ki jih je Komisija v imenu skupnega podjetja predhodno
financirala v letu 2008, v letu 2009 niso bile v celoti izvedene, in da je bilo zaradi zamud
pri projektih uporabljenih le 8.700.000 EUR od 13.600.000 EUR predhodnega financiranja.
Predvsem pa me skrbi, da sprejetje, struktura in predstavitev odobrenega proračuna
skupnega podjetja za leto 2009 niso bili v skladu z Uredbo (ES) št. 71/2008 o ustanovitvi
Skupnega podjetja Čisto nebo niti s finančnimi pravili skupnega podjetja. Zato pozivam
skupno podjetje, da nemudoma odpravi to resno pomanjkljivost.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršnemu direktorju
Skupnega podjetja Čisto nebo podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna skupnega
podjetja za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo glede izvrševanja njegovega
proračuna za proračunsko leto 2009. Parlament meni, da bi moralo skupno podjetje glede
na obseg njegovega proračuna in zapletenosti nalog ustanoviti revizijski odbor, ki bi
neposredno poročal upravnemu odboru.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
s podelitvijo razrešnice glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne
tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2009. Na podlagi informacij,
ki jih je posredovalo Računsko sodišče, so letni računovodski izkazi skupnega podjetja za
proračunsko leto 2009 zanesljivi, z njimi povezane transakcije pa zakonite in pravilne.
Skupno podjetje je v začetni fazi in do konca leta 2009 še ni v celoti vzpostavilo svojih
sistemov notranjih kontrol in finančnega poročanja. Uvedbo teh sistemov je treba
dokončati. Strinjam se s poročevalcem, da mora skupno podjetje dodatno razvijati določbe
o članstvu in sofinanciranju ter zaključiti izvajanje svojega sistema notranjih kontrol in
finančnih informacij. Upam, da bo skupno podjetje za izvajanje pobude za inovativna
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zdravila v prihodnje izboljšalo učinkovitost in uspešnost procesa razvoja zdravil in
pomagalo farmacevtskem sektorju pri proizvodnji učinkovitejših in varnejših inovativnih
zdravil.

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Po mojem mnenju bi morala Skupno podjetje za
izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila v celoti financirati farmacevtska
podjetja ali njeni drugi člani, ki imajo največji interes za delovanje tega podjetja. Zato ne
podpiram razrešnice glede izvrševanja proračuna tega podjetja za proračunsko leto 2009.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice za leto 2009 Skupnemu podjetju
za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila sem podprla, saj je, kot kaže
poročilo, Računsko sodišče ugotovilo, da so računovodski izkazi podjetja in z njimi
povezane transakcije zanesljivi. Mislim pa, da bi podjetje moralo zaključiti izvajanje svojih
kontrolnih sistemov in v prihodnjih letih poslovati previdneje in pregledneje, čeprav je to
zdaj do neke mere opravičljivo, saj je še vedno v začetni fazi.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Skupno podjetje je usmerjeno v proces
učinkovitejšega in uspešnejšega razvoja zdravil, da bi lahko farmacevtski sektor proizvajal
varnejša učinkovitejša inovativna zdravila. Cilji skupnega podjetja so torej prispevati k
izvrševanju sedmega okvirnega programa in podpirati raziskave in razvoj na farmacevtskem
področju v državah članicah in državah, ki so povezane s sedmim okvirnim programom.
Skupno podjetje spodbuja udeležbo malih in srednje velikih podjetij v njegovih dejavnostih
in sodelovanje med zasebnim sektorjem in univerzami. Ker je še vedno v povojih, ne
moremo jasno predvideti, kako se bo njegovo proračunsko financiranje izvajalo v
prihodnosti. Kljub temu pa si mora predvsem še naprej prizadevati za zaključek svojih
sistemov notranjih kontrol in informacij.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Ta dokument sem podprl, ker se je pristojni
odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Skupnega podjetja za izvajanje
skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2009. Računsko
sodišče je navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih
izkazov za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih
transakcij. Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila
je bilo ustanovljeno februarja 2007, da bi pomembno izboljšalo učinkovitost in uspešnost
procesa razvoja zdravil, dolgoročni cilj pa je pomagati farmacevtskemu sektorju pri
proizvodnji učinkovitejših in varnejših inovativnih zdravil. Je v začetni fazi in do konca
leta 2009 še ni v celoti vzpostavilo svojih sistemov notranjih kontrol in finančnega
poročanja. Hkrati je končni proračun skupnega podjetja za leto 2009 vključeval sredstva
za prevzem obveznosti v višini 82.000 EUR in sredstva za plačila v višini 82.000.000 EUR,
stopnji uporabe za obveznosti in plačila pa sta znašali 97 % oziroma 1 %.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo
zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009
ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, sem podelitev razrešnice glede
izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za
inovativna zdravila za proračunsko leto 2009 podprl. Kot vemo, ima vsaka razprava o
razrešnici svoj poseben okvir, današnja razrešnica pa poteka v času gospodarske in finančne
krize, ki je v številnih državah članicah povzročila finančne in proračunske težave. Zato
se tudi za namen učinkovitejšega nadzora pridružujem zahtevi, da naj skupno podjetje v
svoja finančna pravila vključi posebno sklicevanje na pristojnosti Službe za notranjo revizijo
Komisije kot svojega notranjega revizorja.
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David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podelitev razrešnice glede izvrševanja proračuna
Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za
proračunsko leto 2009 sem podprl. Skupno podjetje pozivam, naj nujno zaključi izvajanje
svojega sistema notranjih kontrol in finančnih informacij.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se izvršnemu direktorju
Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila podeli
razrešnica glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude
za inovativna zdravila glede izvrševanja njegovega proračuna za proračunsko leto 2009.
Parlament poziva skupno podjetje, naj v svoja finančna pravila vključi posebno sklicevanje
na pristojnosti Službe za notranjo revizijo Komisije kot svojega notranjega revizorja na
podlagi določb okvirne finančne uredbe za organe Skupnosti.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl in se strinjal
s podelitvijo razrešnice glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR. Na podlagi
informacij, ki jih je posredovalo Računsko sodišče, so letni računovodski izkazi Skupnega
podjetja SESAR za proračunsko leto 2009 zanesljivi, z njimi povezane transakcije pa
zakonite in pravilne. Skupno podjetje je v začetni fazi in do konca leta 2009 še ni v celoti
vzpostavilo svojih sistemov notranjih kontrol in finančnega poročanja. Uvedbo teh sistemov
je treba dokončati. Strinjam se s poročevalcem, da mora skupno podjetje začeti vzpostavljati
integriran sistem upravljanja, ki bo omogočil, da se dodelijo stroški posebnim delovnim
sklopom in opredelijo viri financiranja operativnih stroškov. Poleg tega je pomembno, da
se določijo pogoji, pod katerimi se bodo neporabljena sredstva prenesla na naslednje leto.

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Skupno podjetje za razvoj nove generacije
evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) je pomembna pobuda. Menim
pa, da v času finančne krize in težav v številnih državah članicah ni primerno, da na tak
način zapravljamo milijone evrov.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice za leto 2009 Skupnemu podjetju
SESAR sem podprla, ker je to nedavno ustanovljeno podjetje prepričalo Računsko sodišče
o svoji zanesljivosti. Prizadevanja ustanove za zaključek izvajanja njenih sistemov notranje
kontrole so že dobro znana, menim pa, da bi morala na tem področju vložiti še več truda,
da bi zagotovila preglednost in zanesljivost računovodskih izkazov.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Namen tega skupnega podjetja je posodobiti
evropski sistem upravljanja zračnega prometa, poleg tega pa mora združiti tudi prizadevanja
Unije na področju raziskav in razvoja v okviru raziskav o upravljanju zračnega prometa
na enotnem evropskem nebu (SESAR).

Za varnost Evropejcev, ki čedalje bolj uporabljajo storitve letalskih družb, kakor tudi
zaposlenih v letalskih družbah, je potrebna določena raven uspešnosti pri iskanju najboljših
rešitev za upravljanje te vrste prometa, kakor tudi spremljanje in primerjanje metodologij,
ki se že uporabljajo v različnih državah članicah, da bi prav vsi sprejeli najboljše prakse ter
varne, gospodarne in inovativne rešitve.

SESAR, tako kot vsa druga podjetja v začetni fazi, še ni v celoti začel izvajati svojega sistema
notranjih kontrol oziroma finančnih informacij. To bo moral storiti čim prej.
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Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. − (LT) Ta dokument sem podprl, saj se je pristojni
odbor odločil, da potrdi zaključek računovodskih izkazov Skupnega podjetja SESAR za
proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o
zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti in
pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Končni proračun skupnega podjetja za leto 2009
je vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 325.000.000 EUR in sredstva za
plačila v višini 157.000.000 EUR, stopnji uporabe za obveznosti in plačila pa sta znašali
97,1 % oziroma 43,2 %. Računsko sodišče je ugotovilo, da so bili leta 2009 sprejeti
pomembni ukrepi za vzpostavitev sistemov kontrole, vendar izraža zaskrbljenost, ker do
konca leta še ni bilo vzpostavljeno integrirano orodje za upravljanje finančnih, proračunskih
in operativnih informacij. Vendar pa je skupno podjetje v odgovor navedlo, da so bili
finančni sistemi vzpostavljeni do maja 2010. Primere, v katerih notranje kontrole ne
delujejo pravilno, je treba odpraviti.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Ne glede na nekatere vrzeli in nepravilnosti,
ki jih je Računsko sodišče odkrilo pri analizi in oceni proračuna Skupnega podjetja SESAR,
sem podelitev razrešnice za proračunsko leto 2009 podprl. Menim pa, da mora SESAR,
če se želi izogniti podobnim napakam v prihodnjih postopkih, dokončati in izvajati sisteme
notranje kontrole in sistem finančnih informacij, kar bi omogočilo kar najzanesljivejšo in
najnatančnejšo možno oceno proračunskih prenosov za vsako proračunsko leto.

David Martin (S&D),    v pisni obliki .  − Podelitev razrešnice glede izvrševanja proračuna
Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2009 sem podprl. Kljub temu sem zaskrbljen,
da decembra 2009 še ni bil vzpostavljen integriran sistem upravljanja, ki bi omogočil, da
se dodelijo stroški posebnim delovnim sklopom in opredelijo viri financiranja operativnih
stroškov.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. − S tem se izvršnemu direktorju
Skupnega podjetja SESAR podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja
za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Z današnjo resolucijo Parlament podeljuje
razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR glede izvrševanja njegovega
proračuna za proračunsko leto 2009. Parlament pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče
ugotovilo, da so računovodski izkazi skupnega podjetja za leto 2009 zanesljivi in da so z
njimi povezane transakcije z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne.

Poročilo: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Odgovornost za javne izjave
poslancev Evropskega parlamenta, v prvi vrsti leži na strani tistih, ki jih podajo. Posredovanje
Parlamenta v smislu preučitve okvira, okoliščine oziroma tega, ali je oseba, ki je podala
javno izjavo, imela za to dovoljenje, se zgodi samo izjemoma. Takšno ukrepanje pa je
obvezno, kadar mora oseba, ki je podala izjavo, odgovarjati za vsebino izražene ideje.
Takšen izjemen primer, ki ga je Evropski parlament po dolžnosti moral preiskati, je primer
poslanca Evropskega parlamenta Luigija de Magistrisa, ki je v svoji državi prejel sodni poziv
v zvezi z intervjujem, ki ga je dal za italijanski časopis kot član politične stranke, ki je
zastopana v evropskih strukturah. Če pogledamo dlje od same izjave ali njenih
notranjepolitičnih posledic, je treba pravico poslanca Evropskega parlamenta do izražanja
priznati kot svoboščino in jo na tej podlagi tudi zaščititi.
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Tako kot Luigi de Magistris tudi vsi drugi poslanci Evropske parlamenta uživajo imuniteto
pred preiskavo ali priprtjem zaradi izraženih mnenj ali glasovanja. Zato v demokratični
družbi ne smemo podpreti poskusov, da bi se poslancem Evropskega parlamenta
onemogočilo izražanje njihovih mnenj o zadevah javnega interesa.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) To poročilo se nanaša na zahtevo
za zaščito imunitete in privilegijev našega kolega poslanca, gospoda de Magistrisa, ki se
zahteva na podlagi člena 8 in 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije in
člena 68 ustave Republike Italije, ki je bil spremenjen z ustavnim zakonom št. 3 z dne
29. oktobra 1993, ker je na zahtevo poslanca tega parlamenta, gospoda Mastella, prejel
sodni poziv za zglasitev na sodišču v Beneventu v zvezi z intervjujem, ki je bil objavljen v
italijanskem časopisu. V skladu z ustaljeno prakso Parlamenta, ob upoštevanju dejstva, da
so sodni postopki civilnopravne ali upravnopravne narave, in glede na mnenje Odbora za
pravne zadeve podpiram odvzem parlamentarne imunitete našemu kolegu poslancu,
gospodu de Magistrisu.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. − (LT) To poročilo sem podprl, saj Odbor za pravne
zadeve meni, da je pri dajanju zadevnega intervjuja gospod Luigi de Magistris opravljal
svojo dolžnost poslanca Evropskega parlamenta in politično dejavnost s tem, da je izražal
svoje mnenje o zadevi, ki je za njegove volivce javnega interesa. Poskusi, da se poslancem
Evropskega parlamenta prepreči, da izražajo mnenje o zadevah, za katere obstajata legitimni
javni interes in zaskrbljenost, ter da kritizirajo svoje politične nasprotnike, tako da se proti
njim sproži sodne postopke, so v demokratični družbi nesprejemljivi in kršijo člen 8
protokola, katerega namen je varovati svobodo izražanja poslancev pri izvrševanju njihovih
dolžnosti v interesu Parlamenta kot institucije Evropske unije. Na osnovi zgornjih
preudarkov in v skladu s členom 6(3) Poslovnika ter po preučitvi razlogov za in proti zaščiti
poslančeve imunitete, Odbor za pravne zadeve priporoča, da Evropski parlament zaščiti
parlamentarno imuniteto gospoda Luigija de Magistrisa.

David Martin (S&D),    v pisni obliki .  − To poročilo sem podprl, saj Odbor za pravne
zadeve meni, da je pri dajanju zadevnega intervjuja Luigi de Magistris opravljal svojo
dolžnost poslanca Evropskega parlamenta in politično dejavnost s tem, da je izražal svoje
mnenje o zadevi, ki je za njegove volivce javnega interesa. Poskusi, da se poslancem
Evropskega parlamenta prepreči, da izražajo mnenje o zadevah, za katere obstajata legitimni
javni interes in zaskrbljenost, ter da kritizirajo svoje politične nasprotnike, tako da se proti
njim sproži sodne postopke, so v demokratični družbi nesprejemljivi in kršijo člen 8
protokola, katerega namen je varovati svobodo izražanja poslancev pri izvrševanju njihovih
dolžnosti v interesu Parlamenta kot institucije Evropske unije.

Alexander Mirsky (S&D),    v pisni obliki. − Gospod de Magistris je prejel sodni poziv
zaradi klevetanja. Zato je od Evropskega parlamenta zahteval zaščito parlamentarne
imunitete in privilegijev. Po navedbah poročila Odbor za pravne zadeve priporoča, da
Evropski parlament zaščiti imuniteto gospoda de Magistrisa. Glasoval sem „za“.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Parlament je prejel zahtevo za
odvzem parlamentarne imunitete našemu kolegu poslancu, gospodu de Magistrisu, ki je
v imenu poslanca Evropskega parlamenta, gospoda Mastella, prejel sodni poziv s sodišča
v Beneventu v zvezi z intervjujem, ki ga je gospod de Magistris 31. oktobra 2009 dal za
italijanski časopis.

Odbor za pravne zadeve je v zvezi s tem podal izjavo, ko je sprejel poročilo, v katerem je
bilo odločeno, da se parlamentarna imuniteta ne odvzame. Ocenjeno je bilo, da je
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gospod de Magistris pri izražanju svojih mnenj opravljal dolžnost poslanca Evropskega
parlamenta. Po navedbah poročila je gospod de Magistris opravljal svojo dolžnost poslanca
Evropskega parlamenta in politično dejavnost s tem, da je izražal svoje mnenje o zadevi,
ki je za njegove volivce javnega interesa.

Glasovala sem za, saj zagovarjam svobodo izražanja poslancev, medtem ko opravljajo
svoje delo, in da bi ubranila interese Evropskega parlamenta kot institucije. Moram pa
dodati, da verjamem, da morajo prav vsi, ki imajo politično odgovornost, vključno s
poslanci, vedno govoriti resnico in uporabljati govor, ki je spoštljiv do njihovih
sogovornikov, kar pa se ne dogaja vedno.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se zaščiti imuniteta
gospoda de Magistrisa, saj je pri dajanju zadevnega intervjuja opravljal svojo dolžnost
poslanca Evropskega parlamenta in politično dejavnost s tem, da je izražal svoje mnenje
o zadevi, ki je za njegove volivce javnega interesa.

Poročilo: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Zagovarjam privilegije in imuniteto Bruna Gollnischa
in mislim, da je pregon, ki se nad njim izvaja, povsem politične narave. Njegovo imuniteto
je treba zaščititi, da bo lahko še naprej opravljal svoje dolžnosti kot polnopravni poslanec
Evropskega parlamenta. V takšnih primerih glasovanje o zaščiti imuniteta poslanca
Evropskega parlamenta poteka v času delnega zasedanja (seveda, ko poslanec oziroma
poslanka pripada veliki politični skupini), zaradi česar se mi zdi, da se v Evropskem
parlamentu včasih uporabljajo dvojna merila, kar pa ruši zaupanje v celotno institucijo.

Anne Delvaux (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Veste, kako se zavzemam za demokratične
vrednote … Bruno Gollnisch, poslanec Evropskega parlamenta in intelektualni vodja
stranke Nacionalna fronta, je zahteval zaščito svoje parlamentarne imunitete v zvezi z
ukrepi francoskih oblasti v okviru kazenske preiskave, ki poteka proti gospodu Gollnischu
kot predsedniku stranke Nacionalna fronta v svetu regije Rhône-Alpes in v okviru katere
je Mednarodna liga proti rasizmu in antisemitizmu leta 2009 vložila odškodninski zahtevek
zaradi spodbujanja k rasnemu sovraštvu.

Člen 8 poglavja o predpisih in postopkih o imuniteti poslancev Evropskega parlamenta
določa, da se zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti
priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je
izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti. Enako določa tudi člen 26(2) ustave Francoske
republike.

V času, ko stranka Nacionalna fronta dosega visoke rezultate pri francoskih javnomnenjskih
raziskavah in ko se mogoče kdo sprašuje o tem, kako je ta stranka prišla v ospredje (tako
v medijskem kot političnem smislu), sem jaz zadovoljna, da Evropski parlament ne bo
ščitil parlamentarne imunitete Bruna Gollnischa ter pozivam, da se mu ta imuniteta
odvzame, da bi sodišča tako lahko opravila svoje delo.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. − (PT) To poročilo se nanaša na zahtevo za
zaščito privilegijev in imunitete našega kolega poslanca, gospoda Gollnischa. Zahteva je
bila vložena, ko ga je francoska policija poskusila aretirati, da bi ga privedla pred francosko
sodišče v zvezi s primerom, ki zadeva izražanje političnih mnenj. Zadeva se nanaša na
obtožbo spodbujanja k rasnemu sovraštvu, ki jo je vložila Mednarodna liga proti rasizmu
in antisemitizmu (LICRA) po objavi sporočila za javnost na spletni strani skupine Nacionalne
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fronte v svetu regije Rhône-Alpes, katere predsednik je Bruno Gollnisch. Ob upoštevanju
ustaljene prakse v tem parlamentu in mnenja Odbora za pravne zadeve se strinjam s
stališčem poročevalca in podpiram odvzem parlamentarne imunitete našemu kolegu
poslancu Brunu Gollnischu.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) To poročilo sem podprl, saj se
Bruno Gollnisch v svoji zahtevi za zaščito imunitete ni skliceval na člen 8 Protokola o
privilegijih in imunitetah Evropske unije, zato se ta v tem primeru ne uporablja. Pri
odločanju o zaščiti parlamentarne imunitete Parlament uporablja svoja lastna dosledna
načela. Pristojni odbor ni našel nobenega dokaza, da naj bi šlo za dovolj resen in jasen sum,
da je bil primer sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo.

Drugič, primer ne zadeva političnih dejavnosti Bruna Gollnischa kot poslanca Evropskega
parlamenta. Gre zgolj za regionalne in lokalne dejavnosti Bruna Gollnischa kot člana sveta
regije Rhône-Alpes, ta mandat pa je ločen od mandata poslanca Evropskega parlamenta.
Tretjič, Bruno Gollnisch je pojasnil objavo obremenilnega sporočila za javnost s strani
svoje politične skupine v svetu regije Rhône-Alpes in dejal, da ga je napisala ekipa stranke
Nacionalna fronta v tej regiji, skupaj z odgovorno osebo za komunikacije. Uveljavljanje
parlamentarne imunitete v takšnih okoliščinah bi pomenilo neustrezno uporabo pravil,
katerih namen je preprečiti motnje v delovanju in neodvisnosti Parlamenta. Na koncu, ni
naloga Parlamenta, temveč pristojnih sodnih organov, da odločijo, ob spoštovanju vseh
demokratičnih jamstev, v kolikšni meri je bila kršena francoska zakonodaja o spodbujanju
k rasnemu sovraštvu in kakšne bi bile lahko pravne posledice. Po preučitvi vseh argumentov
Odbor za pravne zadeve priporoča, da Evropski parlament odvzame parlamentarno
imuniteto Brunu Gollnischu.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Po preučitvi vseh razlogov za in proti zaščiti
poslančeve parlamentarne imunitete se strinjam s priporočilom Odbora za pravne zadeve,
naj Parlament ne zaščiti imunitete Bruna Gollnischa.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Stigmatizacija in spodbujanje k
sovraštvu na podlagi verske pripadnosti v Franciji veljata za kaznivi dejanji, kar je
enakovredno dejanju, zagrešenem in flagrante delicto. Gospod Gollnisch je javno podprl
žaljivo sporočilo za javnost. To sporočilo za javnost muslimane enači s huligani. Govori
o „invaziji in uničenju naših kulturnih vrednot s strani islama“. Gospod Gollnisch bo imel
možnost za obrambo. To mu omogoča odvzem njegove imunitete. Zato njegove zahteve
za zaščito njegove parlamentarne imunitete ne podpiram.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Gospod Gollnisch je od Evropskega
parlamenta zahteval zaščito njegove parlamentarne imunitete v zvezi z ukrepi francoskih
oblasti, ki po njegovem mnenju omejujejo njegovo svobodo, izvajajo pa se v okviru sodne
preiskave v primeru obtožbe in odškodninskega zahtevka (plainte avec constitution de partie
civile), ki ga je 26. januarja 2009 proti neimenovani osebi zaradi spodbujanja k rasnemu
sovraštvu vložila Mednarodna liga proti rasizmu in antisemitizmu. Ugotovljeno je bilo,
da primer ne zadeva političnih dejavnosti gospoda Gollnischa kot poslanca Evropskega
parlamenta, temveč namesto tega zadeva dejavnosti Bruna Gollnischa kot člana sveta regije
Rhône-Alpes, ki so povsem regionalne in lokalne narave, saj je bil v to funkcijo izvoljen
na neposrednih splošnih volitvah, funkcija pa je ločena od mandata poslanca Evropskega
parlamenta. V preiskavi se ni pojavil noben dokaz, da naj bi šlo za fumus persecutionis: torej
da je namen tega primera, da bi se poslancu politično škodovalo. Podprla sem to poročilo,
v katerem je sprejeta odločitev, da se privilegiji in imuniteta gospoda Gollnischa ne bodo
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zaščitili, in da bodo pristojni sodni organi tisti, ki se bodo odločili, ob spoštovanju vseh
demokratičnih jamstev, v kolikšni meri je bila kršena francoska zakonodaja o spodbujanju
k rasnemu sovraštvu in kakšne bi bile lahko pravne posledice.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Ta primer ne zadeva političnih
dejavnosti gospoda Gollnischa kot poslanca Evropskega parlamenta, temveč namesto tega
zadeva dejavnosti, ki jih je opravljal kot član sveta regije Rhône Alpes, ki so povsem
regionalne in lokalne narave. Zato smo se odločili, da zaščite imunitete ne podpremo.

Poročilo: Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Zagovarjam privilegije in imuniteto Bruna Gollnischa
in mislim, da je pregon, ki se nad njim izvaja, povsem politične narave. Njegovo imuniteto
je treba zaščititi, da bo lahko še naprej opravljal svoje dolžnosti kot polnopravni poslanec
Evropskega parlamenta. Zato odvzema njegove imunitete nisem podprla.

Andrew Henry William Brons (NI),    v pisni obliki.  − Odvzema parlamentarne imunitete
Brunu Gollnischu nisem podprl, ker: 1. verjamem v svobodo govora, sporne besede pa
niso vsebovale spodbujanja k nasilju in niso bile nesramne ali žaljive. Šlo je za mnenje o
nestrpnosti islamskih režimov do ljudi, ki veljajo za heretike. 2. Pred najpomembnejšimi
glasovanji (o temeljnih pravicah poslancev Evropskega parlamenta) ni bila dovoljena
nikakršna razprava. 3. Predlog za odvzem imunitete Brunu Gollnischu (in morebitna
odločitev o odvzemu) ni bil v skladu s predlogom, da se ohrani imuniteta nemškega poslanca
Evropskega parlamenta Elmarja Broka pri pregonu zaradi (domnevnega) pohlepnega
dejanja davčne utaje. Jasno je, da gre za nadležen pregon neke zasebne organizacije, ki je
bil skonstruiran, da bi se gospodu Gollnischu odvzela njegov položaj, na katerega je bil
izvoljen, ter dobro ime.

Philip Claeys (NI),    v pisni obliki.  −  (NL) Zgolj dejstvo, da naš kolega poslanec, ki mu
grozi izguba parlamentarne imunitete, ni imel priložnosti, da bi se zagovarjal na plenarnem
zasedanju, je zadosten razlog, da tega poročila, ki se zavzema za odpravo takšne imunitete,
ne podpremo. Poleg tega je sramotno in popolnoma v nasprotju z vsako logiko, da se
poslancem odvzema parlamentarna imuniteta in se jih poziva na sodišče zato, ker so izrazili
svoje mnenje. Če Evropski parlament želi, da bi ga volivci v prihodnosti jemali resno, potem
mora jasno in brez kakršnega koli kompromisa stopiti v bran pravici svojih poslancev in
vseh državljanov Evrope do svobode izražanja.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. − (PT) To poročilo se nanaša na zahtevo za
odvzem privilegijev in imunitete našega kolega poslanca, gospoda Gollnischa, ki jo
Evropskemu parlamentu predložil javni tožilec na višjem sodišču v Lyonu v zvezi s kazensko
preiskavo, ki zadeva tožbo in odškodninski zahtevek, ki ju je 26. januarja 2009 vložila
Mednarodna liga proti rasizmu in antisemitizmu (LICRA) zaradi objave sporočila za javnost
na spletni strani skupine Nacionalna fronta v svetu regije Rhône-Alpes, katere predsednik
je gospod Gollnisch. Ob upoštevanju ustaljene prakse v tem parlamentu, glede na to, da
je uveljavljanje parlamentarne imunitete v tem primeru neustrezno, in glede na mnenje
Odbora za pravne zadeve se strinjam s stališčem poročevalca in podpiram odvzem
parlamentarne imunitete našemu kolegu poslancu, gospodu Gollnischu.

Nick Griffin (NI),    v pisni obliki  .   − Odvzema parlamentarne imunitete Brunu Gollnischu
nisem podprl, ker: 1. svoboda govora je osrednja vrednota naše družbe in temelj naše
demokracije. Politični nasprotniki je ne smejo omejevati. Mnenja, ki se pripisujejo
gospodu Gollnischu, ne vsebujejo spodbujanja k nasilju in niso bila nesramna ali žaljiva.
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Šlo je za mnenja o nestrpnosti islamskih režimov do nevernikov. 2. Pred glasovanji o tem
vprašanju, ki vplivajo na temeljne pravice poslancev Evropskega parlamenta, ni bila
dovoljena nobena razprava. 3. Predlog za odvzem imunitete Brunu Gollnischu (in politično
motivirana odločitev o odvzemu) ni bil v skladu s predlogom, da se ohrani imuniteta
nemškega poslanca Evropskega parlamenta Elmarja Broka pri pregonu zaradi (domnevnega)
pohlepnega dejanja davčne utaje.

Jasno je, da gre za nadležen pregon neke zasebne organizacije, ki je bil skonstruiran, da bi
se gospodu Gollnischu odvzela njegov položaj, na katerega je bil izvoljen, ter dobro ime.
Prav tako jasno je tudi, da so v čedalje bolj nestrpnem ozračju politične korektnosti, ki
preplavlja Parlament, nekateri poslanci Evropskega parlamenta bolj enaki od drugih.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. − (LT) Ta dokument sem podprl, prvič, zato, ker
pristojni odbor ni našel nobenega dokaza, da naj bi šlo za dovolj resen in jasen sum, da je
bil primer sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo.

Drugič, primer ne zadeva političnih dejavnosti Bruna Gollnischa kot poslanca Evropskega
parlamenta. Gre zgolj za regionalne in lokalne dejavnosti Bruna Gollnischa kot člana sveta
regije Rhône-Alpes, ta mandat pa je ločen od mandata poslanca Evropskega parlamenta.

Tretjič, Bruno Gollnisch je je pojasnil objavo obremenilnega sporočila za javnost s strani
svoje politične skupine v svetu regije Rhône-Alpes. Uveljavljanje parlamentarne imunitete
v takšnih okoliščinah bi pomenilo neustrezno uporabo pravil, katerih namen je preprečiti
motnje v delovanju in neodvisnosti Parlamenta.

Na koncu, ni naloga Parlamenta, temveč pristojnih sodnih organov, da odločijo, ob
spoštovanju vseh demokratičnih jamstev, v kolikšni meri je bila kršena francoska
zakonodaja o spodbujanju k rasnemu sovraštvu in kakšne bi bile lahko pravne posledice.
Ugotovljeno je, da Evropski parlament s svojo odločitvijo o odvzemu poslančeve imunitete
pristojnemu nacionalnemu organu omogoča, da osebo pozove k odgovornosti (glede na
to, da nista ogrožena delovanje in neodvisnost institucije), kar pa nikakor ne pomeni, da
ta odločitev potrjuje poslančevo krivdo ali da se z njo izraža mnenje, da je treba zadevna
dejanja ali mnenja preiskati. Po preučitvi vseh argumentov Odbor za pravne zadeve
priporoča, da Evropski parlament odvzame parlamentarno imuniteto Brunu Gollnischu.

Jean-Marie Le Pen (NI),    v pisni obliki. – (FR) Moje dolgoletne izkušnje, ki sem jih pridobil
kot parlamentarec tako v francoski Nacionalni skupščini kot v Evropskem parlamentu
(27 let), mi omogočajo, da povem, da je drža Evropskega parlamenta v zvezi z odvzemom
parlamentarne imunitete gospoda Gollnischa še posebno odvratna. Poslancu Evropskega
parlamenta ni bilo dovoljeno, da bi se zagovarjal pred svojimi kolegi poslanci, ki si med
drugim niso niti toliko potrudili, da bi si prebrali dejstva o tem primeru. Če bi to storili, bi
zvedeli, da je bil gospod Gollnisch samo posredno odgovoren za to zadevo in da se je to
nanašalo na njegovo svobodo do političnega izražanja. Dajanje lekcij o demokraciji in
spoštovanju človekovih pravic je ena stvar; spoštovati slednje v lastni instituciji pa je nekaj
povsem drugega.

Marine Le Pen (NI),    v pisni obliki. – (FR) Izkoriščanje sodnega postopka, da se poslancem
Parlamenta prepreči, da izražajo mnenje o zadevah, za katere obstajata legitimni javni
interes in zaskrbljenost, ter da kritizirajo svoje politične nasprotnike, je v demokratični
družbi nesprejemljivo in krši člen 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije,
katerega namen je varovati svobodo izražanja poslancev. To zasnovo v celoti podpiram.
Vendar to po mnenju gospoda Rapkaya velja samo za gospoda de Magistrisa, ki je preganjan
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zaradi klevetanja, ne pa tudi za Bruna Gollnischa, ki je preganjan zaradi izražanja političnih
stališč. To je primer dvojnih meril. Kako je lahko to, da vemo, kaj si gospod de Magistris
misli o kolegu poslancu, bolj v javnem interesu oziroma bolj demokratično od tega, da
vemo, kaj si Nacionalna fronta misli o nemirih v Romansu ali o nevarnostih množičnega
priseljevanja? Prav zato, ker nasprotnikom Bruna Gollnischa ni bilo všeč sporočilo za
javnost, pa čeprav je ta v večjem javnem interesu, se bo gospodu Gollnischu odvzela
imuniteta. Svoboda izražanja izvoljenih predstavnikov v tem parlamentu ne sme biti nekaj,
pri čemer se lahko spreminjajo pravila igre, prav tako pa ne sme biti odvisna od tega, ali
je nekdo pravi ali ne. Vaše sprejetje tega poročila je neprimerno.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Podpiram odvzem imunitete Brunu Gollnischu,
da bi se mu lahko sodilo zaradi spodbujanja k rasnemu sovraštvu.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Stigmatizacija in spodbujanje k
sovraštvu na podlagi verske pripadnosti v Franciji veljata za kaznivi dejanji, kar je
enakovredno dejanju, zagrešenem in flagrante delicto. Gospod Gollnisch je javno podprl
žaljivo sporočilo za javnost. To sporočilo za javnost muslimane enači s huligani. Govori
o „invaziji in uničenju naših kulturnih vrednot s strani islama“. Gospod Gollnisch bo imel
možnost za obrambo. To mu omogoča odvzem njegove imunitete. Zato njegove zahteve
za zaščito njegove parlamentarne imunitete ne podpiram.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Odvzema imunitete Brunu Gollnischu nisem
podprl, ker je bila obrazložitev Odbora za pravne zadeve, ki plenarnemu zasedanju
priporoča odvzem, popolnoma samovoljna. Če je gospod Gollnisch obtožen zaradi
sporočila za javnost, ki ga je napisal politični urad Nacionalne fronte, potem je to dejanje
seveda treba tolmačiti kot dejanje, ki sodi v njegov mandat v EU. Trditev, da to sodi v okvir
njegovih dejavnosti kot člana sveta regije, ni odločilna, saj mandat v EU ne more veljati za
zaposlitev s krajšim delovnim časom ali kaj podobnega. Če bi gospod Gollnisch podal to
isto izjavo na delnem zasedanju Evropskega parlamenta ali v enem od svojih odborov, ali
bi trdili enako? Poleg tega za vsebino sporočila za javnost, ki služi kot podlaga za izročitev,
v celoti velja svoboda izražanja. Če bodo izjave, ki na politični ravni niso priljubljene, zdaj
tvorile podlago za izročitve, potem to še enkrat kaže, kaj si Evropski parlament misli o
pravi demokraciji.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. − (PT) To poročilo se nanaša na odvzem
parlamentarne imunitete našemu kolegu poslancu, gospodu Gollnischu, na zahtevo
francoskega javnega tožilca, da bi omogočili preiskavo v zvezi s tožbo o domnevnem
spodbujanju k rasnemu sovraštvu in po potrebi sojenje gospodu Gollnischu pred francoskim
sodiščem prve stopnje, višjim sodiščem in kasacijskim sodiščem. Odvzem imunitete
gospodu Gollnischu se nanaša na domnevno kaznivo dejanje spodbujanja k rasnemu
sovraštvu v sporočilu za javnost, ki ga je 3. oktobra 2008 objavil regionalni odbor stranke
Nacionalna fronta, katere predsednik je gospod Gollnisch, zato so bile te dejavnosti
Bruna Gollnischa kot člana sveta regije Rhône-Alpes povsem regionalne in lokalne narave,
saj je bil v to funkcijo izvoljen na neposrednih splošnih volitvah, funkcija pa je ločena od
mandata poslanca Evropskega parlamenta. V preiskavi se ni pojavil noben dokaz, da naj
bi šlo za fumus persecutionis: torej da je namen tega primera, da bi se poslancu politično
škodovalo. Podprla sem to poročilo, v katerem je sprejeta odločitev, da se privilegiji in
imuniteta gospoda Gollnischa ne bodo zaščitili, in da bodo pristojni sodni organi tisti, ki
se bodo odločili, ob spoštovanju vseh demokratičnih jamstev, v kolikšni meri je bila kršena
francoska zakonodaja o spodbujanju k rasnemu sovraštvu in kakšne bi bile lahko pravne
posledice.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Ta primer je popolnoma enak
prejšnjemu (A7-0154/2011), vendar so v tem primeru zahtevo za odvzem imunitete
predložile francoske oblasti.

Priporočilo: Kriton Arsenis (A7-0078/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. − (PT) Povodje Prespanskih jezer (Prespanski park)
si delijo Grčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Albanija. Prva je država
članica Evropske unije, druga država kandidatka za pristop k EU in tretja potencialna
kandidatka za pristop k EU. Albanija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija sta
z Evropsko unijo sklenili tudi stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, razvoj trajnostnega
gospodarstva in zelene infrastrukture, kar bo seveda privedlo k ustvarjanju delovnih mest
na lokalni ravni, pa bo ustvaril pomemben potencial za zaposlovanje, s tem pa tudi prispeval
k uresničitvi strategije Evropa 2020. Poleg tega boljša raba virov, trajnostni gospodarski
razvoj in ohranjanje narave lahko in tudi morajo iti z roko v roki, prav tako pa morajo
okrepiti sodelovanje s sosednjimi državami za namen njihove vključitve v Evropo. Iz vseh
teh razlogov sem ta osnutek sporazuma podprl.

Mara Bizzotto (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Podpiram odobritev udeležbe Evropske unije
v Sporazumu o varstvu in trajnostnem razvoju območja Prespanskega parka, ki so ga
sklenile Grčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Albanija. To menim zato,
ker je park zaradi svojega geomorfološkega, ekološkega, kulturnega pomena in biotske
raznovrstnosti naravno okolje mednarodnega pomena. Podpiram tudi cilje in načela, ki
so opisani v sporazumu in ki temeljijo na trajnostni rabi naravnih virov, usmerjenosti v
ohranjanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti ter preprečevanju, nadzoru in
zmanjševanju onesnaževanja voda na območju Prespanskih jezer.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki.  −  (PT) Pozdravljam prizadevanja držav
članic, da za namen bolj trajnostne rabe virov sodelujejo z državami, ki niso članice EU.
Zato podpiram sklenitev Sporazuma o varstvu in trajnostnem razvoju območja
Prespanskega parka, saj menim, da je ta pomemben za razvoj treh držav, ki si to območje
delijo: tj. Grčije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Albanije. Menim tudi,
da je park pomemben za okolje, za ohranjanje narave in za cel niz pozitivnih posrednih
učinkov, do katerih bi lahko prišlo pri tem sodelovanju, nenazadnje pa tudi do okrepitve
dobrih odnosov na Balkanu.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Pozdravljam sklenitev
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo, Albanijo in Nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo, katerega namen je vzpostaviti sodelovanje med
vsemi, ki si delijo povodje Prespanskih jezer, za zagotovitev celovitega varstva ekosistema
in trajnostnega razvoja parka. Ta sporazum je prikaz uspešnega izvajanja okvirne direktive
EU o vodah za namen varstva okolja, izboljšanja življenjskega standarda prebivalcev regije
in spodbujanja sodelovanja med tremi državami: Grčijo, Albanijo in Nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo. S tem se bo okrepil duh dobrih sosedskih odnosov
med pogodbenicami na Balkanu, ki je posebej občutljiva regija.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. − (PT) To priporočilo se nanaša na osnutek
sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varstvu in trajnostnem razvoju območja Prespanskega
parka v imenu Evropske unije, ki je bil tako razvrščen leta 1977 in označen kot zavarovano
čezmejno območje z deklaracijo z dne 2. februarja 2000, ki so jo izdale države na tem
območju: Grčija, Albanija in Republika Makedonija. Evropska unija se zaveda nujne potrebe

10-05-2011Razprave Evropskega parlamentaSL102



po zaščiti in varovanju naravnih virov, zato je z začetkom v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja sprejela zakonodajni sveženj, katerega končni izraz predstavlja okvirna direktiva
o vodah iz leta 2000. Cilj zadevnega sporazuma je vzpostaviti sodelovanje med EU in
zgoraj navedenimi državami, da bi se predvsem z načrti za celovito upravljanje
hidrografskega povodja Prespanskih jezer spodbujal trajnostni razvoj regije in varoval njen
ekosistem. V času čedalje večjega števila nesreč, ki so posledica podnebnih sprememb,
čestitam Svetu za ta projekt in želim, da bi ga lahko čim prej zaključili.

João Ferreira (GUE/NGL),   v pisni obliki. − (PT) Povodje Prespanskih jezer (Prespanski
park) si delijo Grčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Albanija. Izredno
pomembno je, da se vzpostavi habitat za ohranjanje številnih redkih in/ali endemičnih
živalskih in rastlinskih vrst, tudi kot prostor za gnezdenje svetovno ogroženih ptic in
prostor pomembne kulturne in druge dediščine, ki predstavlja veliko premoženje.

Namen sporazuma je vzpostaviti sodelovanje za zagotovitev celovitega varstva ekosistema
in trajnostnega razvoja območja Prespanskega parka, vključno z razvojem načrtov za
celostno upravljanje hidrografskega povodja. Za dosego tega cilja, so države pogodbenice
zavezale, da bodo samostojno ali na podlagi sodelovanja in ob upoštevanju suverene
enakosti, ozemeljske celovitosti, medsebojnih koristi in dobre vere sprejele potrebne ukrepe
za upravljanje voda Prespanskih jezer, preprečevanje, nadzor in zmanjševanje
onesnaževanja, varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zavarovanje prsti, preudarno
rabo naravnih virov in trajnostni razvoj.

Zato smo to poročilo podprli.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki  .  − (PT) Prespanski park ali povodje Prespanskih
jezer, ki si ga delijo Grčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Albanija, je
izredno pomembno, da se vzpostavi habitat za ohranjanje številnih redkih in/ali endemičnih
živalskih in rastlinskih vrst, tudi kot prostor za gnezdenje svetovno ogroženih ptic in
prostor pomembne kulturne in druge dediščine, ki predstavlja veliko premoženje.

Namen sporazuma je vzpostaviti sodelovanje za zagotovitev celovitega varstva ekosistema
in trajnostnega razvoja območja Prespanskega parka, vključno z razvojem načrtov za
celostno upravljanje hidrografskega povodja.

Za dosego tega cilja, so države pogodbenice zavezale, da bodo samostojno ali na podlagi
sodelovanja in ob upoštevanju suverene enakosti, ozemeljske celovitosti, medsebojnih
koristi in dobre vere sprejele potrebne ukrepe za upravljanje voda Prespanskih jezer,
preprečevanje, nadzor in zmanjševanje onesnaževanja, varstvo in ohranjanje biotske
raznovrstnosti, zavarovanje prsti, preudarno rabo naravnih virov in trajnostni razvoj.

Zato smo to poročilo podprli.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    v pisni obliki.  − Februarja 2010, v prisotnosti in s
sodelovanjem Evropske unije, so Grčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
in Albanija podpisale Sporazum o varstvu in trajnostnem razvoju območja Prespanskega
parka. Cilj tega sporazuma je zagotoviti varstvo območja Prespanskega parka in tudi
celovito varstvo ekosistema. Ekološkega pomena niso samo jezera in njihova okolica:
zaradi svojega geomorfološkega, ekološkega in kulturnega pomena ter biotske
raznovrstnosti je v naravnem smislu edinstveno celotno območje. To je habitat, ki ima
bistveni pomen za ohranjanje številnih redkih živalskih in rastlinskih vrst kot prostor za
gnezdenje svetovno ogroženih ptic in nosilec pomembne arheološke in tradicionalne
dediščine. Zato je bilo soglasje Parlamenta zaželeno, da bi se zagotovila sklenitev sporazuma.
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Lorenzo Fontana (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Povodje Prespanskih jezer na mejah med
Grčijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Albanijo je pomembno naravno
območje. Sporazum, ki naj bi ga podpisala Evropska unija, bo prispeval k izpolnitvi
nekaterih pomembnih ciljev za zaščito tega območja, varstvo ekosistema in uvedbo
trajnostne rabe obnovljivih virov energije. Zato bom to poročilo podprl.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) To poročilo sem podprl, saj je namen tega
sporazuma vzpostaviti sodelovanje za zagotovitev celostnega varstva ekosistema in
trajnostnega razvoja območja Prespanskega parka, vključno z razvojem celostnih načrtov
upravljanja povodij v skladu z mednarodnimi standardi in standardi EU. Povodje
Prespanskih jezer (območje Prespanskega parka) si delijo Grčija, Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija in Albanija. Prva je država članica Evropske unije, druga država
kandidatka za članstvo v EU in tretja potencialna država kandidatka za članstvo v EU.
Albanija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je z EU podpisala tudi
stabilizacijsko-pridružitveni sporazum. Območje Prespanskega parka je zaradi svojega
geomorfološkega, ekološkega, kulturnega pomena in biotske raznovrstnosti naravno
okolje mednarodnega pomena. Je habitat, ki ima bistveni pomen za ohranjanje številnih
redkih in/ali endemičnih rastlinskih in živalskih vrst kot prostor za gnezdenje svetovno
ogroženih ptic in nosilec pomembne arheološke in tradicionalne dediščine.

Zato so 2. februarja 2010 te tri države s sodelovanjem EU podpisale Sporazum o varstvu
in trajnostnem razvoju območja Prespanskega parka, za kar je potrebno tudi soglasje
Evropskega parlamenta. Za dosego tega cilja so se pogodbenice zavezale, da bodo
samostojno in na podlagi sodelovanja sprejele potrebne ukrepe in uporabile najboljše
razpoložljive tehnologije na podlagi suverene enakosti, ozemeljske celovitosti, medsebojnih
koristi in dobre vere.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Pozdravljam ta sporazum o varstvu in trajnostnem
razvoju Prespanskega parka. Območje Prespanskega parka je zaradi svojega
geomorfološkega, ekološkega, kulturnega pomena in biotske raznovrstnosti naravno
okolje mednarodnega pomena. To je habitat, ki ima bistveni pomen za ohranjanje številnih
redkih in/ali endemičnih živalskih in rastlinskih vrst kot prostor za gnezdenje svetovno
ogroženih ptic in nosilec pomembne arheološke in tradicionalne dediščine.

Willy Meyer (GUE/NGL),    v pisni obliki. − (ES) To poročilo se nanaša na povodje
Prespanskih jezer, ki je zaradi svojega geomorfološkega, ekološkega, kulturnega pomena
in biotske raznovrstnosti naravno okolje mednarodnega pomena. To je habitat, ki ima
bistveni pomen za ohranjanje številnih redkih oziroma endemičnih rastlinskih in živalskih
vrst kot prostor za gnezdenje svetovno ogroženih ptic in nosilec pomembne arheološke
in tradicionalne dediščine. Grčija, Albanija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija,
ki si delijo to naravno okolje, so zato podpisale sporazum, da bi vzpostavile sodelovanje
za namen upravljanja voda teh jezer, da bi preprečile, nadzirale in zmanjšale onesnaževanje,
za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti območja in zavarovanje prsti pred erozijo,
za zagotovitev preudarne rabe naravnih virov in trajnostnega razvoja, za preprečitev
vnašanja in gojenja tujih živalskih in rastlinskih vrst in za ureditev dejavnosti, ki imajo
negativen vpliv na območju. Prepričan sem, da sodelovanje med pogodbenicami treba
izboljšati, pri čemer je ves čas treba spoštovati načelo enakosti, ozemeljske celovitosti in
medsebojnih koristi, da bi se zavarovalo to območje izjemne vrednosti. Zato ta sporazum
podpiram.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Podlaga za to poročilo je osnutek
sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varstvu in trajnostnem razvoju območja Prespanskega
parka oziroma hidrografskega povodja Prespanskih jezer. Evropska unija ima dolgoletno
zakonodajo o varstvu voda, tj. okvirna direktiva o vodah iz leta 2000, katere cilj je varstvo
vseh voda – rek, jezer ter podzemnih in obalnih voda – in zagotavljanje usklajevanja na
območju skupnih hidrografskih povodij za doseganje tega cilja ne glede na upravne in
politične meje. Hidrografsko povodje Prespanskih jezer si delijo Grčija, Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija in Albanija. Nekdanja jugoslovanska republika
Makedonija je država kandidatka za pristop k EU, Albanija pa je potencialna kandidatka.
Zato je bilo potrebno, da se vzpostavi mednarodni sporazum za namen doseganja ciljev
okvirne direktive o vodah, tj. za varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev
na tem območju. Podprla sem to poročilo, ki ga je pred tem soglasno sprejel Odbor za
okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Hidrografsko povodje Prespanskih jezer si delijo
Grčija, Albanija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. Varstvo tega vira biotske
raznovrstnosti nespornega ekološkega interesa in s tem tudi naravnega območja,
pomembnega za uravnavanje podnebja, je vredno vseh prizadevanj Evropske unije, ki so
v skladu z okvirno direktivo o vodah (2000/60/ES). V skladu s to direktivo je treba v primeru
hidrografskega povodja, ki sega prek ozemeljskih meja Unije, vzpostaviti usklajevanje z
vključenimi državami, zaradi česar je bil 2. februarja 2010 sklenjen Sporazum o varstvu
in trajnostnem razvoju območja Prespanskega parka, pri čemer je sodelovala tudi Komisija
kot predstavnica EU. Vendar pa je za njegovo končno sprejetje v Svetu potrebno soglasje
Evropskega parlamenta. Iz navedenih razlogov sem ta sporazum podprl.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Območje Prespanskega parka je
zaradi svojega geomorfološkega, ekološkega, kulturnega pomena in biotske raznovrstnosti
naravno okolje mednarodnega pomena. To je habitat, ki ima bistveni pomen za ohranjanje
številnih redkih in/ali endemičnih živalskih in rastlinskih vrst kot prostor za gnezdenje
svetovno ogroženih ptic in nosilec pomembne arheološke in tradicionalne dediščine. Zato
so 2. februarja 2010 tri zadevne države s sodelovanjem EU podpisale Sporazum o varstvu
in trajnostnem razvoju območja Prespanskega parka. Namen tega sporazuma je vzpostaviti
sodelovanje za zagotovitev celostnega varstva ekosistema in trajnostnega razvoja območja
Prespanskega parka, vključno z razvojem celostnih načrtov upravljanja povodij v skladu
z mednarodnimi standardi in standardi EU. V skladu s členom 218(6)(a) Pogodbe o
delovanju Evropske unije mora Svet za sprejetje sporazuma pridobiti soglasje Evropskega
parlamenta.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Evropska unija ima dolgoletno zakonodajo o
varstvu svojih voda, njen najpomembnejši del pa je okvirna direktiva o vodah. Kadar
povodja segajo prek ozemlja Unije, si države članice v skladu s to zakonodajo prizadevajo
za vzpostavitev usklajevanja z državami nečlanicami, s katerimi si delijo vodno območje.
Če ima usklajevanje obliko mednarodnega sporazuma, je vključenost Evropske unije kot
pogodbenice nujna, če sporazum zajema zadeve v pristojnosti Unije.

Območje Prespanskega parka je zaradi svojega geomorfološkega, ekološkega, kulturnega
pomena in biotske raznovrstnosti naravno okolje mednarodnega pomena. Namen danes
sprejetega besedila je vzpostaviti sodelovanje za zagotovitev celostnega varstva ekosistema
in trajnostnega razvoja območja Prespanskega parka, vključno z razvojem celostnih načrtov
upravljanja povodij v skladu z mednarodnimi standardi in standardi EU. Sporazum bo
prispeval k uspešnemu izvajanju okvirne direktive EU o vodah, zaščiti okolja, izboljšanju
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življenjskega standarda lokalnih prebivalcev in krepitvi dobrih sosedskih odnosov na
Balkanu, ki je posebej občutljivo območje.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    v pisni obliki. − Komisija in druge institucije EU so lani
spregovorile o dejstvu, da svojih ciljev na področju biotske raznovrstnosti nismo izpolnili.
To je skrajno obžalovanja vredno stanje, ki ga je treba hitro in učinkovito popraviti, da bi
se zaščitila biotska raznovrstnost in neprecenljive ekosistemske storitve, ki nam jih
zagotavlja. V največji možni meri je treba spodbujati sodelovanje s tretjimi državami, kar
predstavlja problem tudi na svetovni ravni, zato je treba ta sporazum toplo pozdraviti.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. − (PT) Podpiram priporočilo gospe Fraga Estévez,
v katerem pozdravlja prizadevanja Evropske komisije za odobritev resolucij, ki temeljijo
na Sporazumu o ukrepih države pristanišča regionalnih organizacij za upravljanje ribištva
(RFMO). Med plenarnim zasedanjem Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC)
marca 2010 v Busanu v Južni Koreji je bila sprejeta resolucija o ukrepih države pristanišča,
ki jo je predložila EU (resolucija 2010/11). EU je podobne predloge podala tudi v drugih
regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, da bi okrepila trenutno veljavne ukrepe
države pristanišča in jih uskladila z zahtevami tega sporazuma. Na žalost pa v več primerih
teh predlogov ni bilo mogoče sprejeti zaradi nasprotovanja številnih držav, kot so nekatere
latinskoameriške in manjše pacifiške otoške države.

Tako kot poročevalka, tudi jaz pozivam Evropsko komisijo, naj si še naprej prizadeva za
sprejetje teh predlogov, saj bodo ukrepi, ki jih predvideva ta sporazum, v boju proti
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu resnično učinkoviti le, če in
ko bodo splošno uveljavljeni na celovit, enoten in pregleden način, da bi se izognili vrzelim,
ki jih subjekti nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova lahko zlahka
izkoriščajo.

Antonello Antinoro (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Priporočilo sem podprl, saj mora Evropska
unija poslati jasno sporočilo proti nezakonitemu, nereguliranemu in neprijavljenemu
ribolovu. Evropska unija je glavni mednarodni akter na področju vprašanj, ki se nanašajo
na upravljanje ribištva. Zato mora podpreti vse, kar se nanaša na izvrševanje mednarodnih
predpisov o kršitvah. Gospa Fraga Estévez pozdravlja prizadevanja Evropske komisije za
sprejetje resolucij, ki temeljijo na Sporazumu Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo
o ukrepih države pristanišča. V odboru smo odločno podprli nadaljnja prizadevanja za te
predloge. Nezakonit ribolov dejansko vključuje odobrena plovila, ki lovijo premajhne
vrste, kakor tudi ribolov neodobrenih plovil na zavarovanih območjih ali preblizu obale.

Na žalost nezakonit ribolov predstavlja približno 60 % proizvodov, ki pridejo na naše trge,
kar ustvarja negotovosti glede njihove kakovosti in ovira njihovo sledljivost. Zato menimo,
da mora Evropa postaviti zgled vsem drugim državam, ki delujejo v tem sektorju in ki na
koncu dobijo prednost na mednarodnih trgih, ker niso obvezne spoštovati nobenih
omejitev, ki veljajo za naše ribiče.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    v pisni obliki. − (ES) Priporočilo gospe Fraga o osnutku
sklepa Sveta o odobritvi Sporazuma o ukrepih države pristanišča za preprečevanje
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, odvračanje od njega ter za njegovo
odpravljanje sem podprla. To sem storila zato, ker bo vsebina pobude ključni prispevek k
sedanjemu svetovnemu boju proti nezakonitemu ribolovu. Njegova vsebina bo učinkovita,
če se bo izvajala celovito, enotno in pregledno.

10-05-2011Razprave Evropskega parlamentaSL106



Mara Bizzotto (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Pomanjkanje staležev rib na svetovni
ravni – torej ne samo v naših morjih – postopoma prerašča v problem, ki ga je treba nujno
reševati. Vemo, da je morsko življenje temeljnega pomena ne samo za velik del prehrane
ljudi, temveč tudi za zdravje celotnega ekosistema. Zato je pomembno, da vse ravni
upravljanja – od regij do centralnih ravni države in vse tja do Evropske unije – storijo vse,
kar je v njihovi moči, da sprejmejo regulativne ukrepe in zakonodajne instrumente, ki
bodo pomagali zaščititi staleže rib, saj je to edino zagotovilo dolgoročne trajnosti ribolovnih
dejavnosti.

To parlamentarno priporočilo Svetu sem podprla, da bi Svet lahko v imenu EU sprejel
Sporazum o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in
nereguliranega ribolova, odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje. Če ga bodo
nacionalni organi pravilno izvajali, bo ta mednarodni sporazum pomemben instrument,
ki bo zagotovil dolgoročno zaščito morskega življenja in trajnostno izkoriščanje staležev
rib.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki. − (LT) To poročilo sem podprla, saj je Evropski
parlament z njim privolil v odobritev sporazuma Organizacije EU za prehrano in kmetijstvo,
ki bo spodbujal odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov in morskih ekosistemov. Ta
sporazum zagotavlja posebne instrumente za učinkovitejši boj proti nezakonitemu,
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu v teritorialnih vodah EU. Ti instrumenti
določajo minimalne standarde, ki bi morali podpreti sprejetje ukrepov s strani držav za
spremljanje, nadzorovanje in preverjanje ribiških plovil, ki plujejo pod tujo zastavo in
želijo uporabljati njihova pristanišča. Instrumenti v tem sporazumu se ne nanašajo samo
na ribiška plovila, temveč tudi na plovila, ki se uporabljajo za z ribolovom povezane
dejavnosti, kot so transportna plovila, ki se lahko uporabljajo za prevažanje ribiških
proizvodov. Boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu je eden
ključnih elementov skupne ribiške politike, zato bi morala EU podpirati mednarodno
sodelovanje na tem področju, tako da dejavno in tvorno sodeluje pri sprejemanju
mednarodnega instrumenta o ukrepih države pristanišča.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Nezakonit, neprijavljen in
nereguliran ribolov velja za eno največjih groženj virom ribiškega trga, na katerem ima
Evropska unija pomemben svetovni položaj. V tem primeru oblikovanje skupne ribiške
politike na ravni EU, katere namen je zaščita trajnostnega izkoriščanja živih vodnih virov,
nedvomno predstavlja povsem naravno skrb. Sporazum, ki naj bi ga sprejel Svet, je bil
pripravljen natančno zato, da bi se z izvajanjem učinkovitih ukrepov države, v kateri se
nahaja pristanišče, izpolnile te mednarodne zahteve za preprečevanje nezakonitega,
neprijavljenega in nereguliranega ribištva, za odvračanje od njega ter za njegovo
odpravljanje. To so ukrepi, ki bodo po sprejetju sporazuma segali vse od prostovoljnega
modela do svežnja obveznih minimalnih standardov za pristaniške države, in sicer za
namen spremljanja, nadzorovanja in preverjanja ribiških plovil, ki plujejo pod tujo zastavo
in uporabljajo njihova pristanišča.

Dejstvo, da je niz ukrepov, katerih izvajanje sodi v pristojnost pristaniških držav, nastal s
pomočjo mednarodnega instrumenta, je prednost. Pregled te prakse nezakonitega,
neprijavljenega in nereguliranega ribolova na svetovni ravni lahko pripelje do boljšega
spremljanja ribiških dejavnosti na splošno. Je tudi stroškovno učinkovitejši v smislu
organizacije in izvajanja.
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Vito Bonsignore (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podprl sem besedilo, ki ga je predstavila
gospa Fraga Estévez, ki se ji želim tudi zahvaliti za opravljeno delo. Menim namreč, da bi
morala Evropska unija izkoristiti vsa sredstva, ki jih ima na voljo, da prepreči in se spopade
z nezakonito trgovino in obenem ohrani ribiški trg, ki je vseskozi predstavljal trden steber
skupne ribiške politike.

Skrajni čas je torej, da se sprejmejo in predvsem spoštujejo stroge predpise. Ladjam, ki ne
spoštujejo evropskih in mednarodnih predpisov o ribolovu, je treba prepovedati vstop,
zagotoviti pa je treba tudi več podatkov o vseh ladjah, ki zaprosijo za dostop do pristanišč.
Ne pozabimo, da si Evropa – ki je na tretjem mestu med svetovnimi ribiškimi silami – že
vrsto let prizadeva zagotoviti, da bi države članice in tretje države spoštovale predpise, s
tem pa želi zagotoviti trajnosten ribiški trg in zaščititi morsko okolje pred potencialno
škodo.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Strinjam se z osnutkom sklepa
Sveta, da v imenu Evropske unije odobri Sporazum o ukrepih države pristanišča za
preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, odvračanje od
njega ter za njegovo odpravljanje. Mislim, da je učinkovitost takšnih ukrepov temeljnega
pomena za zagotovitev ohranjanja in trajnosti morskih ekosistemov in s tem za izkoriščanje
morij in z njimi povezanih industrij. Da bi zagotovili to učinkovitost, morajo države članice
usklajeno izvajati ukrepe z nadziranjem iztovarjanja, pretovarjanja in drugih dejavnosti v
svojih pristaniščih. Zato želim poudariti pomen predloga, ki se nanaša na mehanizem za
izmenjavo podatkov, ki mora podpreti ta dokument.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Nezakonit ribolov je pojav, ki ogroža vse ukrepe,
ki jih je sprejela mednarodna skupnost, predvsem pa Evropska unija, za namen uskladitve
močne in dinamične ribiške dejavnosti s potrebnim dopolnjevanjem staležev rib.

Leta 2007 je Odbor za ribištvo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo
(FAO) privolil v sestavo pravno zavezujočega mednarodnega instrumenta o ukrepih države
pristanišča za odvračanje od nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribištva.
Kasneje, leta 2009, je bil v Rimu sprejet sporazum, ki ga je zdaj treba odobriti v imenu EU.

Glede na pomen tega vprašanja, predvsem za pomorsko državo, kot je Portugalska, ta
sporazum podpiram.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Organizacija Združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo (FAO) je leta 2001 razvila mednarodni akcijski načrt za
preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od
njega ter za njegovo odpravljanje (IPOA-IUU). Leta 2005 je FAO odobrila niz ukrepov za
ribiška plovila in plovila za prevažanje rib, ki jih morajo pristaniške države sprejeti za
namen boja proti nezakonitemu ribolovu. Ohranjanje naravnih in predvsem morskih
virov je stalna skrb Evropske unije, ki si z vsemi razpoložljivimi sredstvi prizadeva za
preprečevanje nezakonitega ribolova. Zato mu tesno sledijo vsi ukrepi, ki jih odobri FAO,
ki igra dejavno in tvorno vlogo, nenazadnje tudi s pripravo sporazuma, ki je bil sprejet na
36. zasedanju Konference FAO, ki je potekalo v Rimu od 18. do 23. novembra 2009.
Strinjam se s stališčem poročevalke, da je treba Evropsko komisijo pozvati, da sklene ta
sporazum in da obenem še naprej izvaja pritisk nad mednarodnimi agencijami, zlasti nad
FAO, da bi bili predvideni ukrepi odobreni.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. − (PT) Ta sporazum je bil odobren na
36. zasedanju konference Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo
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(FAO), ki je potekalo novembra 2009 v Rimu in s katerim se je zaključila razprava, ki je
sledila nizu sporazumov in kodeksov ravnanja, ki so bili pod okriljem FAO sprejeti v
zadnjih dveh desetletjih.

Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov predstavlja svetovno grožnjo trajnostnemu
izkoriščanju živih vodnih virov. Zato mora biti boj proti takšnemu ribolovu glavna skrb
vsake ribiške politike in temeljni element mednarodnega upravljanja ribištva na pristojnih
forumih.

Namen tega sporazuma je preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega
ribolova, odvračanje od njega in njegovo odpravljanje z uporabo učinkovitih ukrepov
države pristanišča, s tem pa zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja in trajnostne uporabe
živih morskih virov in morskih ekosistemov. Izkušnje pričajo o dobri stroškovno učinkoviti
in osrednji vlogi ukrepov države pristanišča – skupaj z drugimi instrumenti – v boju proti
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Ta sporazum podpira tudi
razširjeno opredelitev nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, tako da
vključuje širok izbor nereguliranih ribiških dejavnosti.

Zato smo to poročilo podprli.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki  .  − (PT) Ta sporazum je bil odobren na
36. zasedanju konference Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo
(FAO), ki je potekalo novembra 2009 v Rimu in s katerim se je zaključila razprava, ki je
sledila nizu sporazumov in kodeksov ravnanja, ki so bili pod okriljem FAO sprejeti v
zadnjih dveh desetletjih.

Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov predstavlja svetovno grožnjo trajnostnemu
izkoriščanju živih vodnih virov. Zato mora biti boj proti takšnemu ribolovu glavna skrb
vsake ribiške politike in temeljni element mednarodnega upravljanja ribištva na pristojnih
forumih.

Namen tega sporazuma je preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega
ribolova, odvračanje od njega in njegovo odpravljanje z uporabo učinkovitih ukrepov
države pristanišča, s tem pa zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja in trajnostne uporabe
živih morskih virov in morskih ekosistemov.

Izkušnje pričajo o dobri stroškovno učinkoviti in osrednji vlogi ukrepov države
pristanišča – skupaj z drugimi instrumenti – v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu
in nereguliranemu ribolovu.

Zato smo to poročilo podprli.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    v pisni obliki.  − Na konferenci FAO, ki je potekala
novembra 2009, je bil odobren Sporazum o ukrepih države pristanišča za preprečevanje
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za
njegovo odpravljanje, ki bi lahko pomagal kar najbolj omejiti to vrsto ribolova in zagotoviti
dolgoročno ohranjanje in trajnostno uporabo živih morskih virov in morskih ekosistemov.
Ker je Evropska unija ena glavnih predstavnic mednarodnega ribištva in eden glavnih
svetovnih trgov ribiških proizvodov, je primerno in ustrezno, da sprejetje takšnih predlogov
podprejo tudi evropske institucije.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    v pisni obliki . – (GA) Cilj konference FAO, na katero
se nanaša ta sklep, je preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova,
odvračanje od njega in njegovo odpravljanje z učinkovitimi ukrepi države pristanišča.
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„Ukrepi države pristanišča“ so v osnovi tisti ukrepi, ki jih obalne države smejo uporabljati
za plovila, ki ne smejo pluti pod njihovo zastavo ali ki prosijo za dovoljenje za vstop v
pristanišče.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Ta dokument sem podprl, ker je namen
tega sporazuma preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova,
odvračanje od njega in njegovo odpravljanje z izvajanjem učinkovitih ukrepov države
pristanišča, s tem pa zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja in trajnostne uporabe živih
morskih virov in morskih ekosistemov.

Pogodbenice, v vlogi držav pristanišča, bodo sporazum uporabljale za plovila, ki ne smejo
pluti pod njihovo zastavo in ki prosijo za dovoljenje za vstop v pristanišče, ali medtem,
ko so v pristanišču. Sporazum se ne nanaša samo na ribiška plovila, temveč tudi na plovila,
ki se uporabljajo za z ribolovom povezane dejavnosti, kot so transportna plovila, ki se
lahko uporabljajo za prevažanje ribiških proizvodov. Sporazum podpira tudi široko
opredelitev nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, tako da vključuje
širok izbor nereguliranih ribiških dejavnosti. V prilogah, ki so sestavni del sporazuma, so
navedene informacije, ki jih morajo plovila, ki zahtevajo vstop v pristanišče pogodbenic,
zagotoviti vnaprej, ter smernice za postopke inšpekcijskih pregledov, ravnanje z rezultati
inšpekcijskih pregledov in zahteve usposabljanja. Pogodbenice morajo sodelovati pri
vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo podatkov, ki ga po možnosti usklajuje Organizacija
za prehrano in kmetijstvo (FAO), v povezavi z drugimi ustreznimi večstranskimi in
medvladnimi pobudami, in pospešitvi izmenjave informacij z obstoječimi zbirkami
podatkov, pomembnimi za ta sporazum.

Jarosław Kalinowski (PPE),    v pisni obliki. − (PL) Glede na znanstvene napovedi ne bo
nič nenavadnega, če bodo sredi 21. stoletja morja in oceani Zemlje prazni zaradi našega
nespametnega upravljanja z naravnimi viri, tj. ribami in morsko hrano. Kljub uvedenim
omejitvam in prepovedim je še vedno veliko nezakonitega ribolova ali celo ribolova, ki bi
ga lahko šteli za plenjenje. Zato je treba pospešiti spremljanje, da bi se preprečilo uničenje
vodnih ekosistemov in s tem ekološka katastrofa. Smotrna ribiška politika je še posebno
pomembna zaradi prehrambene krize, ki predstavlja grožnjo, s katero se spopadamo prav
v času, ko število prebivalcev narašča. Evropska unija mora kot največji trg takšnih
proizvodov torej podpreti ukrepe, usmerjene v preprečevanje kršenja zakonodaje na
področju ribištva.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Pozdravljam ta sporazum, katerega namen
preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, odvračanje od
njega in njegovo odpravljanje z uporabo učinkovitih ukrepov države pristanišča, s tem pa
zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja in trajnostne uporabe živih morskih virov in
morskih ekosistemov.

Willy Meyer (GUE/NGL),    v pisni obliki. − (ES) To poročilo o Sporazumu o ukrepih države
pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za
odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje sem podprl, ker menim, da takšen ribolov
predstavlja resno svetovno grožnjo živim vodnim virom. Trg je nenasiten in izčrpava
naravne vire. Zajeziti moramo industrijske, plenilske ribolovne metode. Izčrpavanje
ribolovnih virov je okoljski problem, prav tako pa tudi družbeni. Zato pozdravljam to
pozitivno poročilo o sporazumu, ki je bil sprejet na 36. zasedanju konference Organizacije
Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, s katero se zaključuje dolgotrajna razprava,
v okviru katere so bili že sprejeti številni kodeksi ravnanja. Mislim, da mora biti boj proti
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nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribištvu osrednji element vsake ribiške
politike, ki je vredna svojega imena. Zato podpiram to poročilo o sporazumu, katerega
zastavljeni cilji so preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova,
odvračanje od njega in njegovo odpravljanje v državi pristanišča, s tem pa zagotavljanje
dolgoročnega ohranjanja ter smotrno in trajnostno izkoriščanje morskih ekosistemov.

Alexander Mirsky (S&D),    v pisni obliki.  − Vem, da je namen sporazuma preprečevanje
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, odvračanje od njega in njegovo
odpravljanje z uporabo učinkovitih ukrepov države pristanišča, s tem pa zagotavljanje
dolgoročnega ohranjanja in trajnostne uporabe živih morskih virov in morskih ekosistemov.
Do 31. januarja 2011 je sporazum podpisalo 23 članic FAO, deponirani pa sta bili tudi
dve listini o pristopu. Ker je Evropska unija glavni akter v mednarodnem ribištvu in eden
glavnih svetovnih trgov ribiških proizvodov, poročevalka predlaga, naj Parlament da
soglasje sklenitvi sporazuma in odločno podpre ter spodbudi Evropsko komisijo, da si bo
še naprej prizadevala za sprejetje teh predlogov. Glasoval sem „za“.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. − Namen zadevnega sporazuma je
preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, odvračanje od
njega in njegovo odpravljanje z uporabo učinkovitih ukrepov države pristanišča, s tem pa
zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja in trajnostne uporabe živih morskih virov in
morskih ekosistemov, kar se ne nanaša samo na ribiška plovila, temveč tudi na plovila, ki
se lahko uporabljajo za prevažanje ribiških proizvodov. Sporazum podpira tudi razširjeno
opredelitev nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, tako da vključuje
širok izbor nereguliranih ribiških dejavnosti.

Ta sporazum je del mednarodnega akcijskega načrta za preprečevanje nezakonitega,
neprijavljenega in nereguliranega ribištva, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
(IPOA-IUU), ki ga je Organizacija Združenih narodov (OZN) za prehrano in kmetijstvo
(FAO) razvila v okviru Kodeksa odgovornega ribištva OZN.

Ker je nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov ena glavnih nadlog sedanjega ribiškega
sektorja, je ta sporazum še posebno pomemben zlasti zato, ker prihaja v času, ko EU
pripravlja novo skupno ribiško politiko (SRP).

Zato sem to poročilo podprla.

Phil Prendergast (S&D),    v pisni obliki  .   − Odobritev Sporazuma o ukrepih države
pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za
odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (sporazum) je treba pozdraviti. Sporazum
je ključni instrument, ki EU zagotavlja, da je dobro opremljena za boj proti nezakonitemu,
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu v naših vodah. Irska, predvsem pa njen jug,
se ponaša z dobro razvijajočim se ribiškim sektorjem, ta sporazum pa bo pomagal v boju
proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu kot eni najresnejših
svetovnih groženj trajnostnemu izkoriščanju živih vodnih virov. Izredno pomembno je,
da je EU vključena v ta proces že od začetka in da igra dejavno in tvorno vlogo pri pripravi
sporazuma, saj je boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu
temeljni element skupne ribiške politike.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov
predstavlja resno oviro trajnostnemu razvoju, saj lahko prizadene „žive vodne vire“.
Sporazum o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in
nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje je bil sklenjen
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pod okriljem Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in potrebuje
odobritev Evropskega parlamenta, da bi bil trajno zavezujoč za Unijo, zato podpiram
njegovo sklenitev, saj predstavlja osrednji element skupne ribiške politike.

Frédérique Ries (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Parlament je danes, v času kosila, sprejel
poročilo gospe Fraga Estévez in s tem dal odobritev Evropski uniji, da sklene zavezujoč
mednarodni sporazum o boju proti nezakonitemu ribolovu, s čimer kaže tudi svojo zavezo
odgovornemu ribištvu. Ne smemo pozabiti, da je nezakonit ribolov še vedno ena največjih
groženj trajnostnemu izkoriščanju morskih bioloških virov; je prav tako nevaren kot
intenzivno ribištvo. Boj proti tej vrsti ribištva, ki izčrpava morske biološke vire in
ekosisteme, je ključni cilj Evropske unije. Nedavna napoved komisarke Damanaki glede
novega sistema za nadzor ribištva, ki bo pomenil, da bo ribam mogoče slediti od kraja
ulova do mize, je vzpodbudna. Posebno pomembna je uvedba novega sistema točkovanja
(nabiranje točk do začasnega odvzema dovoljenja) s 1. januarjem 2012. Namen tega sistema
je zagotoviti, da se bodo vse resne kršitve obravnavale enako, odvračilne denarne kazni pa
bodo znašale najmanj petkratno tržno vrednost nezakonito ulovljene ribe. Sistem sledljivosti
je skupaj z nadzornimi in kazenskimi pristojnostmi inšpektorjev, ki delujejo na celotnem
evropskem ozemlju, temeljno orodje za zajezitev nezakonitega ribolova.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Nezakonit, neprijavljen in nereguliran
ribolov ostaja ena najresnejših svetovnih groženj trajnostnemu izkoriščanju živih vodnih
virov. Boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu je eden ključnih
elementov skupne ribiške politike, zato bi morala EU podpirati mednarodno sodelovanje
na tem področju, tako da aktivno in tvorno sodeluje pri sprejemanju mednarodnega
instrumenta o ukrepih države pristanišča.

EU je članica Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in 13 regionalnih
organizacij za upravljanje ribištva (RFMO). Mehanizmi držav pristanišča, ki so jih sprejele
regionalne organizacije za upravljanje ribištva, so preneseni v zakonodajo EU, ki zagotavlja
tudi izčrpna pravila, ki jih plovila tretje države uporabljajo pri dostopu do pristaniških
storitev ter iztovarjanju in pretovarjanju ribiških proizvodov v pristaniščih EU, ter
mehanizme sodelovanja in pomoči med EU in tretjimi državami.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Nezakonit ribolov predstavlja eno najresnejših
svetovnih groženj trajnostnemu izkoriščanju živih vodnih virov. Boj proti tej obliki
izkoriščanja je eden ključnih elementov skupne ribiške politike, zato bi morala EU podpirati
mednarodno sodelovanje na tem področju, tako da dejavno in tvorno sodeluje pri
sprejemanju mednarodnega instrumenta o ukrepih države pristanišča.

Organizacija za prehrano in kmetijstvo je leta 2001 razvila mednarodni akcijski načrt za
preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od
njega ter za njegovo odpravljanje. V tem načrtu je sprejet celosten pristop, ki preučuje
ukrepe, ki jih morajo sprejeti države zastave ter obalne in pristaniške zastave. Namen danes
sprejetega dokumenta je preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega
ribolova, odvračanje od njega in njegovo odpravljanje z uporabo učinkovitih ukrepov
države pristanišča, s tem pa zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja in trajnostne uporabe
živih morskih virov in morskih ekosistemov.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    v pisni obliki.  − Ukrepi države pristanišča so pomembno
orodje v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Nezakonit,
neprijavljen in nereguliran ribolov je mednarodno kaznivo dejanje, ki povzroča škodo
našim morskim ekosistemom ter ogroža našo zanesljivo preskrbo s hrano in preživetje
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tistih, ki izvajajo dejavnosti v zakonitem ribiškem sektorju. Vendar naše ukrepanje proti
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ne smejo vsebovati samo
ukrepov države pristanišča; zavzemati se moramo tudi za odpravo uporabe „zastave države
ugodnosti“, ki plovilom pogosto omogoča, da delujejo nezakonito in nekaznovano.
Pomemben korak bi lahko bil tudi svetovni register ribiških plovil, kakor tudi sledljivost
ribiških proizvodov.

Nuno Teixeira (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega
in nereguliranega ribolova, odvračanje od njega in njegovo odpravljanje morajo biti glavna
prednostna naloga skupne ribiške politike (SRP). Namen tega sporazuma je preprečevanje
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, odvračanje od njega in njegovo
odpravljanje z uporabo učinkovitih ukrepov države pristanišča, s tem pa zagotavljanje
dolgoročnega ohranjanja in trajnostne uporabe živih morskih virov in morskih ekosistemov.
Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov je še vedno ena najresnejših groženj
trajnostnemu izkoriščanju živih vodnih virov, EU pa je pri pripravi tega osnutka sporazuma
igrala dejavno in tvorno vlogo.

Z instrumentom, ki ga zagotavlja mednarodni instrument o ukrepih države pristanišča,
bodo pogodbenice zavrnile zahtevo za vstop v njihova pristanišča, če bodo imele zadostne
dokaze, da je bilo plovilo, ki želi vstopiti, vpleteno v nezakonit, neprijavljen in nereguliran
ribolov ali sorodne dejavnosti. Ob upoštevanju teh vidikov menim, da navedeni sporazum
predstavlja pomemben prispevek k sedanjemu mednarodnemu boju proti nezakonitemu,
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, zato njegovo odobritev podpiram.

Viktor Uspaskich (ALDE),    v pisni obliki.  −  (LT) Čeprav je moja država Litva majhna,
njen ribiški sektor igra pomembno gospodarsko in družbeno vlogo za majhne skupnosti.
Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov predstavlja glavno grožnjo trajnosti ribolova
v Litvi. Staleži rib so izpraznjeni, morsko okolje uničeno, pošteni ribiči pa so se znašli v
neugodnem položaju. Samo na območju Baltskega morja je zaradi nezakonitega,
neprijavljenega in nereguliranega ribištva ogroženih 3800 delovnih mest. Po navedbah
skupine Pew Environment Group neprijavljen ribolov vsako leto litovske ribiče stane več
kot 1,1 milijona EUR. To je ogromna vsota glede na velikost moje države in dejstvo, da se
je tem problemom mogoče izogniti. Neregulirano ribištvo je še posebej uničujoče za ribolov
trsk v Baltskem morju, ki je že v slabem stanju. Trska je najbolj dragocena riba Baltskega
morja in večina litovskih ribičev je odvisna od staležev trsk. Vendar pa se naši ribiči, ki
lovijo trsko, spopadajo z nezakonitimi, neprijavljenimi in nereguliranimi ulovi, ki za 40 %
presegajo uradna iztovarjanja. Če se bo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov
ustavil, si lahko ribolov trsk v Baltskem morju spet opomore. Da bi se to zgodilo, pa je
treba zapolniti vrzeli, ki nezakonitim ribičem omogočajo, da s svojimi dejavnostmi
ustvarjajo dobiček. Predpisati moramo strožje kazni za kršitelje.

Poročilo: Arlene McCarthy (A7-0147/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. − (PT) Na milijone Evropejcev uveljavlja pravico
do trgovanja na notranjem trgu EU in do bivanja, dela in potovanja po vsej EU. EU ima
zakonodajo, ki omogoča vlaganje čezmejnih zahtevkov in vzajemno priznavanje sodnih
odločb. Vendar pa pridobitev sodne odločbe predstavlja le del postopka: državljani in
podjetja morajo imeti tudi pravico do učinkovitega izvrševanja teh odločb. Ena od
pomembnih sestavin učinkovitega izvrševanja je začasni ukrep, ki sodiščem omogoča
hitro ukrepanje pri izdaji naloga za razkritje dolžnikovega premoženja in njegovo
zamrznitev. Brez takšnega začasnega ukrepa se prevaranti in drugi dolžniki lahko enostavno
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izognejo svojim obveznostim s prenosom premoženja pod drugo jurisdikcijo ter tako
upnikom onemogočijo učinkovito izvrševanje sodne odločbe na enotnem trgu. Državljani
ali majhna podjetja morajo vložiti finančna sredstva in čas za pridobitev sodne odločbe,
potem pa so se prisiljeni obračati na sodišča drugih držav članic, pri čemer nimajo
nikakršnih zagotovil za uspešno ali pravično razrešitev postopka. Poročilo zato govori o
potrebi po učinkovitem sistemu za zamrznitev in razkritje dolžnikovega premoženja, zato
ga podpiram.

Alfredo Antoniozzi (PPE)  , v pisni obliki. – (IT) Notranji trg je nedvomno najpomembnejše
orodje Evropske unije za spodbujanje rasti po zadnji finančni krizi. Milijoni državljanov
in podjetij, ki uživajo koristi notranjega trga, morajo imeti možnost, da koristijo pravico
do potovanja, dela in svobodnega bivanja kjer koli v Evropi. Zato morajo imeti tudi dostop
do učinkovitih pravnih sredstev, kadar nameravajo vložiti zahtevek proti drugim
državljanom ali podjetjem, ki ogrožajo te pravice.

Evropska unija že ima instrumente, ki omogočajo vlaganje čezmejnih zahtevkov in
vzajemno priznavanje sodnih odločb nacionalnih sodišč. Vendar pa še vedno nimajo
dejanske pravice do izvrševanja teh odločb. Najboljši način za zapolnitev teh vrzeli sta
vzpostavitev učinkovitega sistema za zamrznitev in razkritje dolžnikovega premoženja
ter okrepitev sodelovanja med izvršilnimi organi v državah članicah. Zato sem poročilo
gospe McCarthy podprl.

Raffaele Baldassarre (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Ena od pomembnih sestavin učinkovitega
izvrševanja sodnih odločb je začasni ukrep, s katerim je treba sodiščem omogočiti hitro
ukrepanje pri izdaji naloga za razkritje dolžnikovega premoženja in njegovo zamrznitev.
Brez takšnega začasnega ukrepa se prevaranti in drugi dolžniki lahko enostavno izognejo
svojim obveznostim s prenosom premoženja pod drugo jurisdikcijo ter tako upnikom
onemogočijo učinkovito izvrševanje sodne odločbe na enotnem trgu.

Zato moramo vzpostaviti pravi 28. režim, s tem pa mislim na dodaten, avtonomen evropski
mehanizem zaščite, ki se bo uporabljal skupaj s tistimi, ki so že na voljo na nacionalnih
sodiščih. S tem preventivnim ukrepom bo zagotovljeno še eno sredstvo odvračanja od
zamud pri plačilih, pri čezmejnih zahtevkih pa se bo zahtevalo razkritje premoženja.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) To poročilo je pomembno v smislu
razširitve enotnega trga na področje čezmejnih predplačil. Ta dejavnost je trenutno delno
blokirana zato, ker upniki v eni državi članici niso pripravljeni odobriti posojil dolžnikom
v drugi državi članici. En poseben primer je, ko prebivalec ene države članice želi vzeti
hipoteko pri banki v drugi državi članici. Takšna transakcija trenutno ni mogoča, kar
pomeni, da potrošniki dejansko nimajo pravice kupovati produktov (v tem primeru
bančnih) iz druge države članice EU. Razlog, zaradi katerega banka ne odobri hipoteke
nikomur, razen prebivalcem iste države članice (tudi če je zadevna banka večnacionalna
in jo v številnih državah članicah zastopajo podružnice ali poslovalnice), je v tem, da mora
banka v primeru nezmožnosti odplačevanja posojila sprožiti postopek prisilne poravnave
v skladu z lex rei sitae (zakonodajo države, v katerem se nahaja premoženje, za katero je
banka posojilodajalka odobrila hipoteko) in ne v skladu z zakonodajo države, v kateri ima
upnik svoj registrirani sedež. Če bo v skladu s tem poročilom sprožen postopek, določen
v 28. režimu, bi se s tem omogočile čezmejne transakcije na osnovi posojil.

Philippe Boulland (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Uspeh pri izterjavah dolgov je izredno slab.
Umik dolžnikovega premoženja v drugo državo je postal velik problem za številne upnike.
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Uredba, ki bo določila samostojna pravna sredstva, ki bodo omogočala zahtevanje vmesnih
ukrepov pred, med in po glavni obravnavi, bo predstavljala bistven napredek za evropske
državljane v boju proti tem nepoštenim dolžnikom.

Večino evropskih državljanov predstavljajo zaposleni, ki se v teh časih gospodarske krize
vse prepogosto znajdejo v postopkih zaradi insolventnosti, ker podjetja, za katera delajo,
objavijo stečaj.

Kot poročevalec v senci za osnutek mnenja gospe Girling o postopkih zaradi insolventnosti
sem dobil občutek, da je treba zaposlenim zagotoviti še večje pravno varstvo in gotovost,
ki ju je treba uskladiti, predvsem pa učinkovito pravno sredstvo.

Predlagam, da se v primeru postopkov zaradi insolventnosti proti zadolženemu delodajalcu
omogoči prejemniku, da v obdobju šestih mesecev zahteva ohranitev premoženja z učinkom
za nazaj, če je podjetje začelo umikati svoja sredstva.

Jan Březina (PPE),    v pisni obliki. – (CS) Strinjam se, da morata evropski nalog za ohranitev
premoženja in evropski nalog za razkritje premoženja biti samostojni, korektivni sredstvi,
ki bosta dopolnjevali sredstva, ki jih daje na voljo nacionalna zakonodaja, in ki se bosta
morala uporabljati le v čezmejnih primerih. Za izdajo naloga za ohranitev premoženja
mora biti v celoti pristojno nacionalno sodišče. Dokazno breme naj prav tako nosi tožnik,
ki mora predstaviti zadostne dokaze, ki bodo s pravnega vidika prepričljivi, (fumus boni
juris) in dokazati nujnost (periculum in mora) primera. Nacionalna sodišča morajo ta merila
presojati na podlagi obstoječe sodne prakse Sodišča Evropske unije. Učinek evropskega
naloga za ohranitev premoženja mora biti omejen na zamrznitev bančnih računov in
začasno zamrznitev bančnih depozitov, nalog pa upniku ne bi smel podeliti nobene oblike
lastništva nad premoženjem dolžnika. Še naprej bi bilo treba obravnavati vprašanje, ali
naj nalog zajame tudi druge vrste premoženja, kot so nepremičnine ali bodoče premoženje
(zahtevek, ki bo postal plačljiv, ali dediščina).

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    v pisni obliki. – (RO) Zelo veliko število podjetij v EU
opravlja svoje poslovne dejavnosti na notranjem trgu, evropski državljani pa koristijo
pravico do bivanja, dela in potovanja po vsej EU. Kot smo poudarili že med razpravo o
Aktu o enotnem trgu, katerega namen je poglobiti notranji trg in spodbujati čezmejne
transakcije, vključno z e-trgovino, potrebujemo za izterjavo čezmejnih dolgov določena
zagotovila. V celoti podpiram zamisel, izraženo v tem poročilu, da naj se od Komisije
zahteva, naj predlaga učinkovitejše instrumente za izvrševanje zakonodaje, da bi se dopolnili
tisti obstoječi deli, ki obravnavajo čezmejne zahtevke, kot sta uredba Bruselj I oziroma
postopek v sporih majhne vrednosti. Sodišče mora imeti na voljo potrebne instrumente,
da lahko hitro ukrepa in zamrzne premoženje dolžnika oziroma domnevnega dolžnika,
vendar ne v vseh okoliščinah. Vzpostaviti je treba ravnovesje med zaščito upnikov in zaščito
pravic dolžnikov, da bi se izognili kakršni koli nepredvidljivi okoliščini.

Možnost za pridobitev evorpskega naloga za ohranitev premoženja brez kakršnega koli
obvestila in predhodnega zaslišanja v korist zadevne stranke predstavlja kršitev pravic
dolžnika in je v nasprotju z obstoječo sodno prakso Sodišča Evropske unije. Poročilo zato
ne ponuja potrebnega ravnovesja, saj se večja zaščita zahteva na strani pravic dolžnikov.

Alain Cadec (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Podprl sem poročilo gospe McCarthy, ki Komisijo
poziva, naj predlaga evropski nalog za ohranitev premoženja in evropski nalog za razkritje
premoženja. Oba instrumenta morata biti samostojni sredstvi, ki bosta dopolnjevala
sredstva, ki jih daje na voljo nacionalna zakonodaja.
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Maria da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Potrebujemo učinkovit system za
preprečevanje in kaznovanje primerov neplačevanja, ko se ta zgodijo med subjekti, katerih
premoženje se nahaja v različnih državah, saj bi sicer prost pretok oseb, blaga, storitev in
kapitala znotraj EU ogrozil pravno gotovost evropskih prebivalcev. Zato pozdravljam in
se strinjam s priporočili Komisiji o predlaganih ukrepih za zamrznitev in razkritje
dolžnikovega premoženja v čezmejnih primerah.

Marielle De Sarnez (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Zamude pri plačilih in neplačani dolgovi
škodijo tako podjetjem kot potrošnikom. Tudi ko sodišča izdajo odločbo, je v praksi
upnikom pogosto težko izterjati dolg, če ni na voljo nobenih podatkov o tem, kje se nahaja
dolžnik in kje je njegovo premoženje. Še težje pa je, ko ima dolžnik stalno prebivališče v
drugi državi članici. Število uspešno izterjanih čezmejnih dolgov je trenutno še posebno
nizko, stroški izterjave čezmejnih dolgov pa so lahko previsoki in zato lahko stranke
odvrnejo od sprožitve pravnega postopka. Čas je, da se postopek izterjave poenostavi in
pospeši. Da bi se izboljšala izterjava dolgov znotraj Evropske unije in s tem zagotovila
učinkovitejša zaščita potrošnikov ter spodbudila trgovina med državami članicami, mora
Komisija predlagati novo zakonodajo o zamrznitvi in razkritju dolžnikovega premoženja.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. − (PT) To poročilo sem podprla, saj predstavlja vrsto
ukrepov, ki bodo pomagali preprečiti nepoštenim trgovcem in drugim dolžnikom, da se
izognejo svojim obveznostim s prenosom premoženja pod drugo jurisdikcijo ter tako
upniku onemogočijo učinkovito izvrševanje sodne odločbe na enotnem trgu.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. − (PT) V času sprejetja stockholmskega programa je
Komisija prejela prošnjo, naj predstavi posebne predloge, usmerjene v preprost in
samostojen evropski sistem za zaplembo bančnih računov in začasno zamrznitev bančnih
depozitov. Veljavna evropska zakonodaja omogoča vložitev čezmejnih zahtevkov in
vzajemno priznavanje sodnih odločb nacionalnih sodišč, vendar še vedno ne zagotavlja
njihovega učinkovitega izvrševanja.

Zaradi tega in ker je Parlament sprejel več različnih resolucij, ki še potrjujejo to zamisel,
poročevalka v tem samoiniciativnem poročilu od Komisije zahteva, naj uvede dva
instrumenta – evropski nalog za ohranitev premoženja in evropski nalog za razkritje
premoženja –, ki se bosta izvajala v nacionalni zakonodaji in se bosta nanašala samo na
čezmejne primere. Namen teh instrumentov je hitro izvajanje ukrepov s strani sodišč, kar
bo omogočilo zamrznitev dolžnikovega premoženja in preprečilo preselitev ali prenos
tega premoženja.

Zato čestitam poročevalki in menim, da so to potrebni ukrepi, ki zagotavljajo večjo pravno
gotovost in varnost ter hkrati zagovarjajo boljše delovanje notranjega trga.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Preračunljivost in pohlep državljanov
in nekaterih poslovnežev jih vodita k temu, da prost pretok oseb in blaga v Evropski uniji
izkoristijo za to, da bi škodovali tretjim osebam. Kljub veljavnim predpisom, kot so uredba
Bruselj I, evropski nalog za izvršbo, evropski postopek v sporih majhne vrednosti in
postopek za plačilni nalog, ni vedno mogoče – in zagotovo ne hitro – doseči učinkovito
izvrševanje sodne določbe na enotnem trgu. To poročilo, ki vsebuje niz priporočil za
Evropsko komisijo o predstavljenih predlogih za zamrznitev in razkritje dolžnikovega
premoženja v čezmejnih primerih, si zasluži vso mojo podporo in upam, da bomo junija
imeli poseben predlog z ukrepi, ki bodo v tej zvezi sprejeti.
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João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. − (PT) Potrjujemo potrebo po zaščiti pravic
potrošnikov na notranjem trgu EU, predvsem pa pravic najranljivejših. EU je že sprejela
zakonodajo, ki omogoča vlaganje čezmejnih zahtevkov in vzajemno priznavanje sodnih
odločb nacionalnih sodišč, vključno z uredbo Bruselj I, evropskim nalogom za izvršbo,
postopkom v sporih majhne vrednosti in postopkom za plačilni nalog. Vendar pa pridobitev
sodne odločbe predstavlja le del postopka. Namen tega poročila je, da bi državljani in
podjetja imeli tudi pravico do učinkovitega izvrševanja teh odločb.

Ena od pomembnih sestavin učinkovitega izvrševanja je začasni ukrep, ki sodiščem
omogoča hitro ukrepanje pri izdaji naloga za razkritje dolžnikovega premoženja in njegovo
zamrznitev. Ta ukrep je potreben, da bi zagotovil pravice posameznikov ter malih in srednje
velikih podjetij (MSP). Seveda se s tem ne odpravi naše nasprotovanje in zadržki glede
temeljnih vidikov notranjega trga, njegove narave, ciljev in vpliva.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki  .  − (PT) Na notranjem trgu, ki ga je oblikovala
Evropska unija, je čedalje pomembneje, da se zaščitijo pravice potrošnikov, predvsem
tistih, ki nimajo ustreznih sredstev.

EU je sprejela zakonodajo, ki omogoča vlaganje čezmejnih zahtevkov in vzajemno
priznavanje sodnih odločb nacionalnih sodišč, vključno z uredbo Bruselj I, evropskim
nalogom za izvršbo, postopkom v sporih majhne vrednosti in postopkom za plačilni
nalog. Vendar pa pridobitev sodne odločbe predstavlja le del postopka.

Cilj poročevalke v tem poročilu je, da bi državljni in podjetja imeli tudi pravico do
učinkovitega izvrševanja teh odločb. Ena od pomembnih sestavin učinkovitega izvrševanja
je začasni ukrep, ki sodiščem omogoča hitro ukrepanje pri izdaji naloga za razkritje
dolžnikovega premoženja in njegovo zamrznitev.

Brez takšnega začasnega ukrepa se prevaranti in drugi dolžniki lahko enostavno izognejo
svojim obveznostim s prenosom premoženja pod drugo jurisdikcijo ter tako upnikom
onemogočijo učinkovito izvrševanje sodne odločbe na enotnem trgu.

Državljani ali majhna podjetja morajo vložiti finančna sredstva in čas za pridobitev sodne
odločbe, potem pa so se prisiljeni obračati na sodišča drugih držav članic, pri čemer nimajo
nikakršnih zagotovil za uspešno ali pravično razrešitev postopka.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki  .   −  (LT) Ta dokument sem podprl, ker je EU že
sprejela zakonodajo, ki omogoča vlaganje čezmejnih zahtevkov in vzajemno priznavanje
sodnih odločb nacionalnih sodišč, vključno z uredbo Bruselj I, evropskim nalogom za
izvršbo, postopkom v sporih majhne vrednosti in postopkom za plačilni nalog. Vendar
pa pridobitev sodne odločbe predstavlja le del postopka; državljani in podjetja morajo
imeti pravico do učinkovitega izvrševanja sodnih odločb. Ena od pomembnih sestavin
učinkovitega izvrševanja je začasni ukrep, s katerim je treba sodiščem omogočiti hitro
ukrepanje pri izdaji naloga za razkritje dolžnikovega premoženja in njegovo zamrznitev.
Brez takšnega začasnega ukrepa se prevaranti in drugi dolžniki lahko enostavno izognejo
svojim obveznostim s prenosom premoženja pod drugo jurisdikcijo ter tako upnikom
onemogočijo učinkovito izvrševanje sodne odločbe na enotnem trgu. Evropske institucije
so opozorile na potrebo po učinkovitem režimu za zamrznitev in razkritje premoženja
dolžnika.

Edvard Kožušník (ECR),    v pisni obliki. – (CS) Osebno se strinjam, da morata evropski
nalog za ohranitev premoženja in evropski nalog za razkritje premoženja postaneta del
zakonodaje EU. To še zlasti drži glede na zakonodajne postopke v zadnjih letih, ko so bili
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v zakonodajo Unije vključeni ukrepi, kot so evropski nalog o izvršbi, postopek v sporih
majhne vrednosti in postopek za plačilni nalog, saj se ti ukrepi ne morejo v celoti uresničiti
brez izvrševanja evropskega naloga za ohranitev premoženja in evropskega naloga za
razkritje premoženja.

Čeprav podpiram poziv Komisije k predložitvi predloga zakonodajnih sprememb pri obeh
ukrepih, to ne pomeni neposredne podpore predlogu Komisije. Pri oceni predloga se bom
predvsem osredotočil na njegovo posebno obliko in poudaril njegovo uporabo izključno
v čezmejnih primerih, jurisdikcijo za izvrševanje teh ukrepov in tudi omejitev izvrševanja
teh ukrepov samo na tiste zadeve, v katerih je to popolnoma potrebno.

David Martin (S&D),    v pisni obliki .  − Pozdravljam to poročilo, ki bi moralo pomagati
žrtvam goljufij, če ga bo sprejela Komisija. Sedanji pravni sistem ščiti goljufa, žrtev pa je
izgubljena v morju papirjev in dragih pravnih ukrepov. Ti predlogi bi popravili to nepošteno
stanje in žrtvam zagotovili boljšo priložnost, da dobijo svoj denar nazaj.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) To poročilo govori o problemu
zagotovil glede vračila bančnega dolga. Banke imajo korist od preferencialnih obrestnih
mer, s čimer si zagotavljajo dobiček. Še vedno pa zaračunavajo nesorazmerno visoke
obresti na dolgove držav in državljanov. Nujno je treba reševati državljane in države, ki so
žrtve bank, in ne obratno.

Tega poročila ne bom podprl.

Willy Meyer (GUE/NGL),    v pisni obliki. − (ES) V sedanjem okviru evropskega notranjega
trga je je čedalje pomembneje, da se zaščitijo pravice potrošnikov, predvsem tistih, ki so
manj premožni. Evropska zakonodaja omogoča vlaganje čezmejnih zahtevkov in vzajemno
priznavanje odločb nacionalnih sodišč, a sedanji postopek za izterjavo čezmejnega dolga
je naporen in predrag. Namen poročila s priporočili o predlaganih začasnih ukrepih za
zamrznitev in razkritje dolžnikovega premoženja v čezmejnih primerih je, da bi se
evropskim državljanom in podjetjem zagotovila pravica do dejanskega izvrševanja teh
odločb. Dejstvo, da takšen ukrep ne obstaja, je za neposlušne dolžnike znak, da bodo ostali
nekaznovani, prevaranti pa se na ta način lažje izognejo svojim obveznostim, saj lahko
svoje premoženje preprosto prenesejo pod drugo jursidikcijo in s tem preprečijo izvrševanje
sodne odločbe. Državljani so zato prisiljeni iti na sodišče druge države članice, pri čemer
pa nimajo nobenih zagotovil, da bo ta drag postopek imel ugoden rezultat. Zato nisem
mogel zavrniti tega poročila, ki opredeljuje ukrepe za namen zaščite teh pravic.

Georgios Papanikolaou (PPE),    v pisni obliki. – (EL) Svobodna trgovina in neovirano
delovanje notranjega trga v EU prinašata s seboj pravice in obveznosti. Ena izmed temeljnih
pravic državljanov je pravica do ustreznih pravnih sredstev, kadar so vložili zahtevek proti
posamezniku ali podjetju, ki jim je povzročil škodo.

Poleg tega je treba zagotoviti hitro izvrševanje vseh sodnih odločb, da posamezniki oziroma
podjetja, ki so obvezni in odgovorni izplačati odškodnino, ne bi imeli možnosti izogniti
se svoji obveznosti s preprostim prenosom svojega premoženja pod drugo jurisdikcijo, s
čimer bi onemogočili učinkovito izvrševanje odločbe v zvezi z dolžnikom na notranjem
trgu. Ta praktična, vendar pomembna vrzel je opredeljena v samoiniciativnem poročilu,
ki sem ga podprl.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Najpomembnejši instrument EU
za spodbujanje rasti sredi finančne krize je njen notranji trg. Zakonodaja EU se trenutno
ne uporablja učinkovito, zlasti ne na področju civilnega prava. Trenutna raven čezmejnih
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izterjav dolgovanega premoženja tako fizičnih oseb kot podjetij je dejansko zelo nizka.
To samo po sebi spodkopava čezmejno trgovino, saj dolžnikom sporoča, da bodo ostali
nekaznovani, obenem pa škodi tudi gospodarski uspešnosti EU. Strošek čezmejne poravnave
dolgov je v primerih, ko ima dolžnik premoženje v različnih državah članicah, za dolžnike
dejansko previsok. To notranjemu trgu onemogoča pravilno delovanje. Ukrepi Evropske
unije so temeljnega pomena, da se to stanje odpravi in državljanom EU zagotovijo
učinkovita sredstva, kadar vložijo zahtevek proti drugemu državljanu ali podjetju; to so
ukrepi, ki poenostavljajo in pospešujejo ta postopek plačila. Zato sem podprla to poročilo,
v katerem Evropski parlament poziva Komisijo, da predstavi zakonodajne predloge o
ukrepih za zamrznitev in razkritje premoženja dolžnikov in domnevnih dolžnikov v
čezmejnih primerih.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Za oblikovanje notranjega trga je treba strankam
zagotoviti potrebne mehanizme, ki omogočajo poravnavo njihovih dolgov po vsej Uniji.
Na tej zamisli je na primer nastala uredba Bruselj I, katere namen je vzpostaviti enoten
sistem za priznavanje sodnih odločb znotraj EU. Vendar pa je za upnika še vedno izredno
težko izterjati dolg, če se dolžnikovo premoženje nahaja v več državah članicah,
kar – nobene škode ni, če to ponovimo – povzroča resne težave pri izvajanju pravega
enotnega trga. Evropski nalog za ohranitev premoženja in evropski nalog za razkritje
premoženja se lahko izkažeta kot dobra instrumenta za izpolnitev te zahteve. Zato sem
to poročilo podprl.

Evelyn Regner (S&D),    v pisni obliki. – (DE) Poročilo sem podprla, saj milijoni državljanov
na evropskem notranjem trgu potrebujejo učinkovita pravna sredstva glede njihovih
zahtevkov proti drugim državljanom oziroma drugim podjetjem. Ljudje, ki uveljavljajo
svojo pravico do bivanja, dela in potovanja v EU, v prihodnosti ne bi smeli več biti žrtve
brezobzirnih dobičkarjev in drugih dolžnikov, ki se izogibajo svojim obveznostim tako,
da svoje premoženje preprosto prenesejo v drugo državo. V takšnih primerih upniki
pogosto nimajo možnosti za izvrševanje sodbe na notranjem trgu, zaradi česar državljani
oziroma mala podjetja izgubljajo čas in denar, saj se jih pošilja na sodišča drugih držav
članic, potem ko so sodni postopki že bili sproženi. Za zagotovitev učinkovitega izvrševanja
pa morajo sodišča tudi imeti možnost, da z ukrepi odredijo razkritje in zamrznitev
dolžnikovega premoženja in tako zagotovijo začasno pravno zaščito.

Sedanje pravne določbe v Evropski uniji, ki omogočajo vzajemno priznavanje odločb
nacionalnih sodišč in čezmejnih zahtevkov, niso dovolj. Državljanom in podjetjem je treba
zagotoviti tudi pravico do učinkovitega izvrševanja takšnih odločb. To poročilo predstavlja
pomemben ukrep proti goljufom in v korist državljanom in podjetjem evropskega
notranjega trga.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Na milijone podjetij uveljavlja
pravico do trgovanja na notranjem trgu EU. Na milijone državljanov uveljavljajo pravico
do bivanja, dela in potovanja v EU. Pomembno je, da se državljanom na notranjem trgu
zagotovijo učinkovita pravna sredstva, kadar vlagajo zahtevek proti drugemu državljanu
ali podjetju.

EU je sprejela zakonodajo, ki omogoča vlaganje čezmejnih zahtevkov in vzajemno
priznavanje sodnih odločb nacionalnih sodišč, vključno z uredbo Bruselj I, evropskim
nalogom za izvršbo, postopkom v sporih majhne vrednosti in postopkom za plačilni
nalog. Vendar pa pridobitev sodne odločbe predstavlja le del postopka; državljani in podjetja
morajo imeti pravico do učinkovitega izvrševanja sodnih odločb. Ena od pomembnih
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sestavin učinkovitega izvrševanja je začasni ukrep, s katerim je treba sodiščem omogočiti
hitro ukrepanje pri izdaji naloga za razkritje dolžnikovega premoženja in njegovo
zamrznitev.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Na milijone podjetij deluje na notranjem trgu
Evropske unije, na milijone državljanov pa uveljavlja pravico do bivanja, dela in potovanja
v vseh državah članicah. Zato je pomembno, da se državljanom na notranjem trgu zagotovi
dostop do potrebnih in učinkovitih pravnih sredstev, kadar vlagajo zahtevek proti drugemu
državljanu ali podjetju.

Evropska unija je že sprejela zakonodajo, ki omogoča vlaganje čezmejnih zahtevkov in
vzajemno priznavanje sodnih odločb nacionalnih sodišč. Vendar pa pridobitev sodne
odločbe pogosto predstavlja le del postopka. Več kot 500 milijonov evropskih državljanov
in njihovih podjetij mora imeti pravico do učinkovitega izvrševanja sodb. Ena od
pomembnih sestavin učinkovitega izvrševanja je začasni ukrep, s katerim je treba sodiščem
omogočiti takojšnje ukrepanje pri izdaji naloga za razkritje dolžnikovega premoženja in
njegovo zamrznitev. Cilj poročila, ki smo ga danes sprejeli, je pozvati Komisijo, da hitro
predstavi predloge začasnih ukrepov za zamrznitev in razkritje dolžnikovega premoženja
v čezmejnih sporih.

Catherine Stihler (S&D),    v pisni obliki. − To samoiniciativno poročilo podpiram, saj se
zavzema za uvedbo evropskega naloga za ohranitev premoženja in evropskega naloga za
razkritje premoženja.

Poročilo: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0134/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. − (PT) Glasujem za ta predlog, ker se strinjam s
postopki podelitve razrešnice ob predlaganih ustreznih proračunskih sredstvih za vsak
razdelek.

Bastiaan Belder (EFD)  , v pisni obliki.  −  (NL) Podelitev razrešnice Evropski Komisiji ali
drugim institucijam in organom ne morem podpreti. Najpomembnejši razlog za to je, da
je odstotek napak še vedno previsok. Poročilo poročevalca Chatzimarkakisa o Evropski
komisiji odlično pojasnjuje problematična področja. Vendar pa Odbor za nadzor proračuna
ni ugotovil, da bi bilo treba razrešnico odložiti, kljub dejstvu, da je prav to tisto orodje, ki
bi ga morali uporabiti, da bi od Evropske komisije in držav članic zahtevali izboljšave. Na
primer: nacionalne izjave o zanesljivosti. Te pomagajo izboljšati skupno upravljanje, pri
čemer gre tudi za strukturne sklade.

Številna zapletena pravila, povezana s strukturnimi skladi in sredstvi za raziskave,
predstavljajo še eno veliko težavo. Zato sem vložil predlog spremembe k poročilu
gospoda Garriga Polleda iz posebnega odbora za politične izzive in proračunska sredstva
za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013. V tem predlogu spremembe pozivam Evropsko
komisijo, da zagotovi, da bo vsak predlog opremljen z oceno učinka. Ocena učinka se
mora opraviti neodvisno: ne sme je opraviti sama Evropska komisija. Če bi se torej
zmanjšalo regulativno breme in če bi bilo manj izjav o zanesljivosti, bi bilo tudi manj napak
v finančnem poslovodenju. Evropski parlament s podelitvijo razrešnice meče stran
najpomembnejše orodje, ki ga je kdaj koli imelo na voljo. Poročilo gospoda Chatzimarkakisa
si je zaslužilo boljšo usodo.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice Evropski komisiji za leto 2009
sem podprla, ker kljub težavam pri upravljanju teh sredstev rezultat, do katerega je prišlo
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Računsko sodišče, kaže na stvarne izboljšave. Večja preglednost pri reviziji in izboljšana
uspešnosti, ki so jo pokazali vsi, ki so vključeni v upravljanje evropskih sredstev, sta dva
glavna razloga, zaradi katerih sem to razrešnico podprla.

Marielle De Sarnez (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Glasovanje o podelitvi razrešnice
Komisiji za proračunsko leto 2009 prihaja v zelo pomembnem političnem trenutku, saj
bo pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru obeležila revizija finančne uredbe.
To je bila torej priložnost za Parlament, da zagotovi novo zagon in energijo postopku, ki
ga ljudje ne jemljejo vedno resno. Parlament je odobril proračunsko porabo Komisije za
leto 2009, potem ko je prejel zavezo, da bodo države članice dobile več odgovornosti in
da bodo nacionalni organi imeli večji nadzor nad odhodki Unije. Vzpostaviti je treba
učinkovite sisteme upravljanja in nadzora. Nacionalni politični organi bodo v prihodnosti
morali podpisati nacionalne izjave o upravljanju, na podlagi katerih bodo odgovarjali za
to, kako se porabljajo sredstva Unija v njihovih državah. Proračun EU čuti tudi posledice
finančne krize, ki danes pretresa Evropo. Zato je kakršen koli škandal ali slabo upravljanje
odhodkov popolnoma nesprejemljivo.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog in Åsa Westlund (S&D),
v pisni obliki. − (SV) Švedski socialni demokrati smo se odločili, da Komisiji podelimo
razrešnico za proračunsko leto 2009.

Vendar ne podpiramo odstavkov, ki se nanašajo na kadrovske predpise EU. Mislimo, da
bi uslužbenci Komisije mogoče potrebovali dodatne dneve za potovanje – nekateri lahko
potujejo na dolge razdalje in morajo večkrat prestopati z enega letala na drugega ali z
drugih prevoznih sredstev. Poleg tega so spremembe kadrovskih predpisov EU možne
samo v okviru postopka soodločanja med Parlamentom in Svetom. Zato postopek za
podelitev razrešnice ni pravi forum za ta vprašanja. Reforma kadrovskih predpisov se bo
obravnavala kasneje v Odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Pozdravljam nenehne izboljšave, ki jih je Računsko
sodišče v zadnjih nekaj letih izvedlo v zvezi z uspešnostjo vseh tistih, ki so zadolženi za
sklade. Preglednost, dobro upravljanje in odgovornost vseh vključenih subjektov mora
vedno biti prednostna naloga in primer Evropske unije.

Še vedno pa je treba opredeliti pravo odgovornost držav članic v zvezi z njihovo vlogo pri
skupnem upravljanju kohezijskih skladov Unije, prav tako bistveno pa je tudi, da se uvedeta
sistem za analizo zanesljivosti podatkov, ki jih predložijo nacionalne agencije, ter sistem
obveznih nacionalnih izjav o upravljanju. Države članice morajo prevzeti odgovornost za
pravilno uporabo skladov EU in oblikovati resna in pregledna pravila o nadzoru in
poenostavitvi.

Louis Grech (S&D),    v pisni obliki.  − Poročilo o podelitvi razrešnice Komisiji za leto 2009
sem podprl, ker zagotavlja boljše upravljanje plačil v primerih zlorabe sredstev. Nisem pa
mogel podpreti nekatere odstavke poročila, ki se nanašajo na prihodnji pregled kadrovskih
predpisov za uslužbence Evropskih skupnosti. Tako sem se odločil zato, ker sprememba
kadrovskih predpisov presega pristojnosti Odbora za nadzor proračuna in ne sodi v poročilo
o razrešnici za leto 2009, temveč je zanjo pristojen Odbor za pravne zadeve, ki bo ta
vprašanja obravnaval v bližnji prihodnosti. Mislim, da moramo sprejeti celosten pristop
in opraviti celovit pregled vseh predpisov, namesto da se tega lotevamo na razdrobljen
način z različnimi poročili, ki obravnavajo različne predpise.
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Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  –  (LT) Poročilo o razrešnici glede izvrševanja
proračuna Komisije za proračunsko leto 2009 sem podprl, saj nudi boljša zagotovila glede
upravljanja plačil, predvsem kadar gre za zlorabo sredstev. S sprejetjem te odločitve Evropski
parlament Komisiji podeljuje razrešnico glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske
unije za proračunsko leto 2009, svoje pripombe pa navaja v dokumentih, ki so s tem
povezani. Mislim, da je treba poenostaviti in omejiti pravila v zvezi z javnimi naročili, da
bi se na splošno zmanjšala pogostost napak. Težavam pri upravljanju finančne uredbe in
uredb za kohezijske sklade se je mogoče izogniti z boljšo usklajenostjo pravil v okviru
različnih politik. Poenostavitev, zlasti v okviru revizije finančne uredbe, mora zagotoviti
stabilnost pravil in sistemov za dolgoročno upravljanje. Obžaluje, da se je Računsko sodišče
pri preučevanju izvajanja proračuna za proračunsko leto 2009 ponovno odločilo, da se
osredotoči na energetsko in raziskovalno politiko, namesto na prometno. Kljub temu
obstaja potreba po večji preglednosti z nudenjem pravih informacij davkoplačevalcem in
proračunskim organom ter po boljši usklajenosti prometnih politik, saj se sedaj le redko
preverja, ali projekti prinašajo evropsko dodano vrednost, zato se sredstva ne uporabljajo
na najučinkovitejši način, da bi se odpravila ozka grla in problemi, ki se nanašajo na
prečkanje meja ali neustrezne povezave.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Trdno sem prepričan, da to poročilo kaže na
potrebo, da mora Komisija opraviti temeljit pregled porabe, da bi opredelila možne
prihranke, s čimer bi se zmanjšal pritisk na proračun v tem obdobju varčevanja.

Paul Murphy (GUE/NGL),    v pisni obliki.  − Predloga za podelitev razrešnice Komisiji
glede njenih obveznosti poročanja o odhodkih nisem podprl, ker je bilo poročilo nejasno.
Podprl pa sem predlog resolucije, saj večkrat omenja splošno zamisel o stroškovni
učinkovitosti v EU. Podpiram zmanjšanje stroškov v zvezi s Komisijo in njenimi agencijami.
Vendar pa se to ne sme zgoditi na račun navadnih delavcev v Komisiji, kot predlaga
odstavek 81. Ne strinjam se, da bi morali delavci zaradi varčevanj delati dlje ne glede na
to, kdo je njihov delodajalec. Zagotoviti in zaščititi je treba pravice delavcev. Če je njihova
funkcija nepotrebna, jim je treba zagotoviti dostop do podobnih delovnih mest z enakimi
pogoji. Izvoljeni predstavniki, ki znižujejo življenjski standard delavcev, bi morali sprejeti
najmanj enako obravnavo njihovih lastnih privilegijev. Še naprej bom zahteval, naj se
javnim predstavnikom izplača povprečna plača usposobljenih delavcev, in se zavzemal za
odpravo nepotrebnih stroškov, ugodnosti, nadomestil in drugih privilegijev.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − S tem se Komisiji podeli razrešnica
glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009 in navedejo
se pripombe v resoluciji, ki je sestavni del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega
proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek III – Komisija in izvajalske
agencije, in v resoluciji o zaključkih glede posebnih poročil, ki jih je izdalo Računsko
sodišče.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o
Evropski uniji izvršuje proračun, v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pa to počne na lastno odgovornost, pri čemer sodeluje z državami članicami in
upošteva načelo dobrega finančnega poslovodenja. S sprejetjem tega poročila Parlament
potrjuje podelitev razrešnice Komisiji glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske
unije za proračunsko leto 2009.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Razrešnice za Komisijo nisem ne podprla
ne zavrnila. To pa zato, ker po eni strani Evropsko računsko sodišče ponovno ni moglo

10-05-2011Razprave Evropskega parlamentaSL122



izdati pozitivne izjave za Komisijo v letu 2009, po drugi pa zato, ker poročilo povsem
jasno kaže, da je razlog za to predvsem neustrezno sodelovanje držav članic kot prejemnic
finančnih sredstev. Podelitev razrešnice pomanjkljivemu sistemu ne bo nikakor pomagala
odpraviti to stanje. Pred izročitvijo sredstev je treba zagotoviti nadzor.

Anna Záborská (PPE),    v pisni obliki. – (SK) Računsko sodišče ocenjuje, da finančne
nepravilnosti ali celo možne poneverbe sredstev v letu 2009 predstavljajo 2-5 % vseh
plačil. To je veliko več kot znaša letni prispevek Slovaške v proračun EU. Od nas se pričakuje,
da potrdimo računovodske izkaze 27 evropskih agencij, nekako pa se mi zdi, da bi bilo
Evropi brez teh agencij veliko bolje. Še več: v predlogu proračuna za naslednje leto bomo
okrepili prav tiste sektorje, pro katerih je revizija odkrila največje neskladnosti. Najbolj
žalostno pa je dejstvo, da je popolnoma vseeno, ali bo Parlament upravljanju evropskih
agencij in institucij dal svoj blagoslov ali ne. Vse se bo nadaljevalo kot običajno. Strožja
pravila za prerazporeditev in obračunavanje teh sredstev ne bodo rešila ničesar, saj bodo
pripeljala do še več birokracije in počasnejših plačil, kar bo na koncu zmanjšalo učinkovitost
podpornih programov. Zato se želim zavzeti za postopno odpravo prerazporeditve, ki se
spreminja v nejasen instrument za današnji socialni inženiring. Izkrivlja trg, zmanjšuje
konkurenčnost, ljudem pa odreka pobudo in odgovornost za to, kako in kje živijo. Če
bomo prerazporedili manj denarja na podlagi političnih prednostnih nalog, bo manj
nevarnosti korupcije, regije Evrope in naše celotno gospodarstvo pa bodo uspešnejši.

Poročilo: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0135/2011)

Liam Aylward (ALDE),    v pisni obliki. – (GA) Podpiram to poročilo, še posebno pa navedbe
Posebnem poročilu Računskega sodišča o reformi trga sladkorja. Poročilo je opozorilo na
pomembne probleme na trgu sladkorja po njegovi reformi v letu 2006 in na probleme, s
katerimi se zdaj spopadajo nekdanji proizvajalci sladkorja. Če ne bi bilo poročila Računskega
sodišča, se o teh težavah ne bi poročalo. Rastline, iz katerih se pridobiva sladkor, so igrale
pomembno vlogo v kmetijskem sektorju, predvsem na Irskem – v Corku in Carlowu sta
bili predelovalnici –, in mogoče je trditi, da je reforma ukinila trg sladkorja na Irskem.

Kot je navedeno v poročilu, je bilo zagotovljenih premalo informacij o vplivu na
predelovalne regije, o vplivu zavračanja kvot na lokalna gospodarstva, o delovnih mestih,
ki bodo izgubljena in o razporeditvi nadomestil. Proces reforme je bil nepregleden in
zaposleni v sektorju ter evropski davkoplačevalci o njem niso bili dovolj obveščeni, zato
je zdaj treba jasno in pošteno obrazložiti vpliv reforme v celotnem evropskem kmetijskem
sektorju.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl. Računsko
sodišče vsako leto predstavi posebna poročila v okviru razrešnice Komisiji. Ta posebna
poročila so zelo pomembna za preučevanje, spremljanje in prilagajanje programov in
projektov, saj lahko vodijo do učinkovitejše rabe človeških in proračunskih virov. Na
podlagi teh poročil lahko Komisija hitro ukrepa, da bi odpravila večino pomanjkljivosti,
ki jih ugotovi Računsko sodišče. Sam sem bil poročevalec za delovni dokument Odbora
za nadzor proračuna o Posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča z naslovom
„Izboljševanje prevozne zmogljivosti na vseevropskih železniških oseh“. Mislim, da mora
Komisija sprejeti potrebne ukrepe za prilagoditev železniške infrastrukture, da bo služila
vseevropskim storitvam, in v tem okviru za izgradnjo manjkajočih povezav na čezmejnih
lokacijah, nadomestitev ali nadgradnjo stare železniške infrastrukture ter pomoč državam
članicam, da ublažijo različne težave, ki se nanašajo na različne širine koloteka, in
zagotavljanje potrebne finančne podpore.
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Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Podelitev razrešnice za leto 2009 v zvezi s splošnim
proračunom Evropske unije sem podprla, ker menim, da so se sredstva upravljala na
pregleden in na splošno učinkovit način, med drugim tudi v luči posebnih okoliščin, s
katerimi se je evropsko gospodarstvo v zadevnem obdobju spopadlo.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Moje stališče o oceni Računskega sodišča v teh
posebnih poročilih je pozitivno, saj lahko prav s pomočjo teh poročil jasneje ocenimo
informacije o tem, kako se porabljajo sredstva, pa tudi potrebo po ponovni oceni ali
prilagoditvi programov in projektov. EU, predvsem pa Komisija kot glavni organ za
izvrševanje in upravljanje proračuna EU mora upoštevati vse informacije, ki jih je zdaj
zagotovilo Računsko sodišče. Prizadevati si moramo za vzorno izboljšanje ravnanja s
sredstvi in njihove porabe, in sicer na podlagi enostavnih in preglednih pravil, ki temeljijo
na načelu neposredne odgovornosti.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. − (LT) Ta dokument sem podprl, ker Računsko
sodišče iz leta v leto izdaja vedno več in vedno boljša posebna poročila. Na žalost pa zaradi
pravil, ki veljajo v Parlamentu, ta poročila niso vedno deležna politične pozornosti, ki bi
si jo zaslužila. Ta posebna poročila so zelo pomembna za preučevanje, spreminjanje in/ali
prilagajanje programov in projektov, saj lahko vodijo do učinkovitejše rabe človeških in
proračunskih virov. Cenim pozitivno naravnanost Komisije do teh postopkov in njeno
pripravljenost za takojšnje ukrepanje, da bi odpravila večino pomanjkljivosti, ki jih je
Računsko sodišče ugotovilo v teh poročilih.

David Martin (S&D),    v pisni obliki .  − Podprl sem to poročilo, ki poudarja, da je treba v
fazi prijav temeljiteje obravnavati projekte, da bi tako preprečili pomanjkljivosti; skladno
s tem poziva Komisijo, naj nadalje izboljša rabo smernic in kontrolnih seznamov z objavo
jasnejših meril za ocenjevanje prijav za financiranje, da bi tako izboljšali učinkovitost in
doslednost postopkov ter njihovih rezultatov, kot tudi zagotovili ustrezno spremljanje v
primerih, ko ni na voljo zahtevanih podatkov ali dejavnosti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. − S tem se pozdravlja dejstvo, da
Računsko sodišče iz leta v leto izdaja vedno več in vedno boljša posebna poročila; obžaluje
se dejstvo, da zaradi pravil, ki veljajo v Parlamentu, ta poročila niso vedno deležna politične
pozornosti, ki bi si jo zaslužila; poudarja se, da so ta posebna poročila so zelo pomembna
za preučevanje, spreminjanje in/ali prilagajanje programov in projektov, saj lahko vodijo
do učinkovitejše rabe človeških in proračunskih virov; ceni se pozitivna naravnanost
Komisije do teh postopkov in njena pripravljenost za takojšnje ukrepanje, da bi odpravila
večino pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče ugotovilo v teh poročilih.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) S sprejetjem tega poročila Parlament poudarja
dejstvo, da Računsko sodišče iz leta v leto izdaja vedno več in vedno boljša posebna poročila.
Na žalost pa ta poročila niso vedno deležna politične pozornosti, ki bi si jo zaslužila, kljub
temu da so zelo pomembna za preučevanje, spremljanje in prilagajanje programov in
projektov, saj lahko vodijo do učinkovitejše rabe človeških in proračunskih virov.

Današnje besedilo ponovno poudarja, kako cenimo pozitivno naravnanost Komisije do
teh postopkov in njeno pripravljenost za takojšnje ukrepanje, da bi odpravila večino
pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče ugotovilo v teh poročilih.
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Poročilo: Ville Itälä (A7-0094/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. − (PT) Glasujem za ta predlog, ker se strinjam s
postopki podelitve razrešnice ob predlaganih ustreznih proračunskih sredstvih za vsak
razdelek.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Podprl sem to poročilo in razrešnico
glede izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2009. Računsko
sodišče je ugotovilo, da so plačila v celoti brez bistvenih napak. Pri ocenjevanju skladnosti
nadzornih in kontrolnih sistemov s finančno uredbo ni našlo bistvenih slabosti. Generalni
sekretar je potrdil, da je prepričan, da je bil proračun Parlamenta izvršen v skladu z načeli
dobrega finančnega poslovodenja in da uvedeni kontrolni okvir daje potrebna zagotovila
o zakonitosti in pravilnosti s tem povezanih transakcij. Strinjam se s poročevalcem, da
mora Parlament skupaj z vsemi institucijami Unije najti stroškovno najučinkovitejši način
za uporabo finančnih in človeških virov, vključno z morebitnimi prihranki, ter elektronskih
orodij in metod, da se zagotovijo učinkovite storitve. Mislim, da mora generalni sekretar
predlagati ureditev, ki bo zagotovila preglednost stroškov za nadomestila v vseh primerih
in njihovo uporabo za predvidene cilje. Prav tako se strinjam, da bi moral Parlament imeti
samo en kraj dela na isti lokaciji kot druge institucije Unije. Trenutno sodi sklep za
spremembo tega stanja – in za letni prihranek v višini 160 milijonov EUR kot tudi za
znatno zmanjšanje emisij ogljika Parlamenta – v izključno pristojnost Evropskega sveta.
Misije med tremi kraji dela moramo dodatno racionalizirati z boljšim utemeljevanjem in
spremljanjem, da bi se izognili nepotrebnim misijam in stroškom.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE)  , v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za to razrešnico. Menim,
da proračun Evropskega parlamenta ustreza finančnim razmeram. Več komentarjev glede
vse večje preglednosti gre v pravo smer. Prav tako se mi zdi, da je smiselno, da Parlament
podeljuje nagrade, še zlasti z namenom podpirati evropske kinematografe. Poleg tega so
zadevni zneski v bistvu simbolni.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    v pisni obliki. − (ES) Glasovala sem za to poročilo o
razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009
v zvezi z Evropskim parlamentom. Rada bi poudarila, da sem v razdelku o večjih
spremembah v upravljanju proračuna Parlamenta leta 2009 glasovala za postavko 5, saj
mislim, da je treba nadomestila splošnih stroškov na naših računih v vseh primerih
obravnavati pregledno in jih uporabiti za predvidene cilje. Zato se strinjam, da bi moral
generalni sekretar sprejeti ustrezne ukrepe.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za podelitev razrešnice Parlamentu
glede izvrševanja proračuna za leto 2009, ker menim, da se je s sredstvi pametno upravljalo.
Še vedno pa dvomim v delitev na tri kraje dela: to je potratno in stresno, ne glede na
simbolizem pa menim, da je treba precej nujno ukrepati za ukinitev tega tridelnega sistema,
ki prinaša gospodarske in okoljske stroške.

Marielle De Sarnez (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Glede na sedanje gospodarske razmere
je Evropski parlament dolžan dati zgled v smislu zmanjšanja stroškov. Med načrtovanimi
ukrepi za zmanjšanje stroškov je odločitev, da se bodo storitve tolmačenja za sestanke
delovnih skupin samodejno zagotavljale le v šestih jezikih (francoščina, nemščina,
angleščina, poljščina, španščina in italijanščina), drugi jeziki pa bodo na voljo le, če jih
bodo poslanci zahtevali. Druge zahteve vključujejo pravila, ki omejujejo dolge poti z
namenskimi službenimi vozili. Resolucija prav tako poziva k dolgoročnemu pregledu
proračuna Parlamenta za zmanjšanje stroškov. To glasovanje je bilo tudi priložnost za
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oživitev razprave o tem, kje naj bi bil sedež Evropskega parlamenta. Vendar je to stanje
povezano z zgodovinskim ozadjem in pravnimi akti, ki jih ni mogoče izpodbijati na podlagi
pogosto zmotnih napadov v zvezi s stroški ali težavami, povezanimi z razpršenostjo
parlamentarnih stavb. V tem primeru ne gre za vprašanje izbire med Strasbourgom in
Brusljem, saj je Strasbourg v skladu s pogodbami, s katerimi je bila Unija ustanovljena,
pravilo, Bruselj pa izjema.

Anne Delvaux (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Še enkrat sem glasovala za to poročilo, ki
izpostavlja, da bi lahko dosegli dejanske prihranke, če bi Parlament imel samo en kraj dela
na isti lokaciji tako kot druge institucije Unije (z drugimi besedami v Bruslju). Poročilo
generalnega sekretarja o predhodnem predlogu proračuna Parlamenta za leto 2011 opozarja
na velike letne stroške, ki izhajajo iz geografske razkropitve Parlamenta in ki znašajo
približno 160 milijonov EUR, kar je skoraj 9 % celotnega proračuna Parlamenta.

Res je, da trenutno sklep za spremembo teh razmer in za letni prihranek v višini
160 milijonov EUR kot tudi za znatno zmanjšanje emisij ogljika Parlamenta sodi v
pristojnost Sveta. Vendar s tem glasovanjem pozivam predsednika Parlamenta in poslance,
ki se v njegovem imenu pogajajo o proračunu Unije, naj Svetu predlagajo, da sprejme
ukrepe, ki bodo Uniji omogočili doseganje teh prihrankov.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. − (PT) Glasovala sem za poročilo o razrešnici glede
izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta leta 2009, ker prispeva k nadzoru nad
načinom porabe sredstev s strani evropskih institucij. Mislim, da bi bilo koristno dolgoročno
pregledati proračun Evropskega parlamenta, da bi zmanjšali stroške in ustvarili sredstva
za njegovo učinkovito delovanje glede na povečane pristojnosti, ki izhajajo iz Lizbonske
pogodbe.

Göran Färm (S&D),    v pisni obliki. − (SV) Rad bi poudaril, da si mora Evropski parlament
kot javna institucija prizadevati, da pokaže čim več odprtosti in preglednosti.

Prav tako menim, da mora Parlament glede na sedanje gospodarske razmere pregledati
svoje izdatke in opredeliti prihranke ter načine za povečanje učinkovitosti. Parlament bi
moral bolj poglobljeno razpravljati o teh vprašanjih, zato bi rad zagotovil več prostora za
razpravo o razrešnici. Prav tako pozitivno gledam na načelo, da naj bi Evropski parlament
imel skupni sistem zračnih milj, da bi zagotovili koristi cenejšega letalskega prevoza.

In na koncu, mislim, da ni nič narobe, če Parlament podeljuje nagrade na področju kulture.
Sem pa zelo kritičen do nagrade Parlamenta za novinarstvo in menim, da ni primerno, da
Parlament podeljuje nagrade novinarjem, katerih naloga je kritično spremljanje Evropskega
parlamenta. Zato mislim, da bi bilo treba to nagrado ukiniti.

Louis Grech (S&D),    v pisni obliki.  − V zvezi s poročilom o razrešnici Evropskega
parlamenta za leto 2009 sem v skladu s svojo politično skupino glasoval proti odstavku 143
o zračnih miljah. Isti koncept zajema že odstavek 199, za katerega sem glasoval.
Odstavek 119 je glede izvajanja bolj celovit in praktičen.

Göran Färm, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog in Åsa Westlund (S&D),    v pisni obliki.
− (SV) Švedski socialni demokrati smo se odločili, da Evropskemu parlamentu podelimo
razrešnico za proračunsko leto 2009.

Radi bi poudarili, da si mora Evropski parlament kot javna institucija prizadevati, da pokaže
čim več odprtosti in preglednosti. Zato smo se odločili, da podpremo odstavek 5, ki poziva
k večji preglednosti stroškov za nadomestila poslancev.
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Prav tako menimo, da mora Parlament glede na sedanje gospodarske razmere pregledati
svoje izdatke in opredeliti prihranke ter načine za povečanje učinkovitosti. Parlament bi
moral bolj poglobljeno razpravljati o teh vprašanjih, zato bi radi zagotovili več prostora
za razpravo o razrešnici. Prav tako pozitivno gledamo na načelo, da naj bi Evropski
parlament imel skupni sistem zračnih milj, da bi zagotovili korist cenejšega letalskega
prevoza, čeprav se nam zdi, da je težko ugotoviti, kako bi to izvajali v praksi.

In na koncu, mislimo, da ni nič narobe, če Parlament podeljuje nagrade na področju kulture.
Vendar pa smo zelo kritični do nagrade Parlamenta za novinarstvo in menimo, da ni
primerno, da Parlament podeljuje nagrade novinarjem, katerih naloga je kritično
preučevanje Evropskega parlamenta. Zato mislimo, da bi bilo treba to nagrado ukiniti.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Vzdržal sem se glasovanja o tem dokumentu,
čeprav revizija Računskega sodišča ugotavlja, da so, kar zadeva upravne odhodke v
letu 2009, vse institucije zadovoljivo izvajale nadzorne in kontrolne sisteme, ki jih zahteva
finančna uredba, pri preverjenih transakcijah pa ni bilo bistvenih napak. Generalni sekretar
je dne 2. junija 2010 potrdil, da je prepričan, da je bil proračun Parlamenta izvršen v skladu
z načeli dobrega finančnega poslovodenja in da vpeljani kontrolni okvir daje potrebna
zagotovila o zakonitosti in pravilnosti s tem povezanih transakcij. Strinjam se s
poročevalcem, da mora Parlament skupaj z vsemi institucijami Unije najti stroškovno
najučinkovitejši način za uporabo finančnih in človeških virov, vključno z morebitnimi
prihranki, ter elektronskih orodij in metod, da se zagotovijo učinkovite storitve. Da bi
zmanjšali stroške in zagotovili sredstva, ki bodo Parlamentu omogočila učinkovito delovanje
kot enega od zakonodajnih teles, moramo izvesti dolgoročen pregled proračuna Evropskega
parlamenta in opredeliti denar, ki ga je mogoče privarčevati v prihodnje. Prav tako bi rad
opozoril, da imajo državljani pravico vedeti, kako se porabi denar, ki ga plačujejo v obliki
davkov, in kako institucije in politična telesa Unije uporabijo svoje pristojnosti.

Anne E. Jensen (ALDE),    v pisni obliki.  −  (DA) Danska liberalna stranka nasprotuje
odstavku 112. Bistveno je, da še naprej obstaja enakost evropskih jezikov v EU. Poročilo
poleg tega odstavka vsebuje številne smiselne pobude.

Karin Kadenbach (S&D),    v pisni obliki. – (DE) Glede odstavka 129 poročila o „razrešnici
za leto 2009: Splošni proračun EU– Evropski parlament“, ki zadeva „ prostovoljni
pokojninski sklad“, bi rada izjavila, da kategorično glasujem proti temu, ker vključuje
uporabo denarja davkoplačevalcev za financiranje pokojninskih skladov za poslance
Evropskega parlamenta (odstavek 129(i)). Nobenega razloga ni, da ne bi upokojitvene
starosti za sistem zvišali s 60 na 63 (odstavek 129(ii)). Dobro je, da se upravljavce sklada
pozove, da sprejmejo bolj preudarno in uravnoteženo naložbeno strategijo
(odstavek 129(iii)). Načeloma podpiram postopno odpravo sedanjega sistema
pokojninskega zavarovanja.

Jörg Leichtfried, Evelyn Regner in Hannes Swoboda (S&D),    v pisni obliki. – (DE)
Glede odstavka 129 poročila o „razrešnici za leto 2009: splošni proračun EU – Evropski
parlament“, ki zadeva „ prostovoljni pokojninski sklad“, bi rad izjavil, da kategorično
glasujem proti temu, ker vključuje uporabo denarja davkoplačevalcev za financiranje
pokojninskih skladov za poslance Evropskega parlamenta (odstavek 129(i)). Nobenega
razloga ni, da upokojitvene starosti za sistem ne bi zvišali s 60 na 63 (odstavek 129(ii)).
Dobro je, da se upravljavce sklada pozove, da sprejmejo bolj preudarno in uravnoteženo
naložbeno strategijo (odstavek 129(iii)). Načeloma podpiram postopno odpravo sedanjega
sistema pokojninskega zavarovanja.
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David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Glasoval sem za spremembo, ki poziva k večji
preglednosti pri odobritvi nadomestila za splošne stroške poslancev Evropskega parlamenta.

Iosif Matula (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem za to poročilo, ker mislim, da so
potrebni nekateri ukrepi, usmerjeni v večjo učinkovitost dejavnosti poslancev Evropskega
parlamenta in izboljšanje uspešnosti uradnikov institucij in infrastrukture v smislu varnosti,
IT, dostopa obiskovalcev in zmanjšanja ogljičnega odtisa. Varnostno politiko je treba
pregledati z izvajanjem pametnega, sodobnega varnostnega sistema za Parlament ob
uporabi ukrepov v zgradbah in nadzornih postopkov v zvezi z dostopom kot tudi na
območju institucij EU. V zvezi z IKT so potrebne izboljšave glede dostopa do brezžičnega
omrežja v zgradbah institucij. Po drugi strani bi moral oddelek za IKT predlagati posebne
ukrepe za nadomestitev upravnih dokumentov v tiskani obliki z okolju prijaznimi
elektronskimi različicami. Institucije EU so v Bruslju najpomembnejša turistična zanimivost.

Raziskave kažejo, da je dotok turistov večji v času počitnic in ob koncu tedna. Temu
povpraševanju bi bilo treba prilagoditi delovanje centra za obiskovalce in program za
obiskovalce. Doseganje 30-odstotnega zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida do leta
2020 je prednostna naloga. Glede na manjše razdalje, ki ustrezajo življenjski dobi
akumulatorja električnega vozila, podpiram pobudo za zamenjavo sedanjega voznega
parka z okolju prijaznimi vozili.

Paul Murphy (GUE/NGL),    v pisni obliki.  − Glasoval sem za predlog resolucije, saj omenja
splošno zamisel o stroškovni učinkovitosti v EU. Sem za zmanjšanje stroškov v zvezi z
Evropskim parlamentom. Vendar prihrankov ne moremo doseči na račun navadnih
delavcev, ki delajo v Evropskem parlamentu; njihove pravice je treba vedno zaščititi.

Podpiram porabo sredstev za spodbujanje dostopnih in kulturnih dogodkov, ki lahko
obogatijo življenje prebivalcev, zato podpiramo filmsko nagrado LUX kljub navidezno
velikemu proračunu, ki se zanjo porabi. Prihranke je mogoče in je treba ustvariti z omejitvijo
stroškov in plač poslancev EP, na primer s povezavo dnevnice z zajamčenimi stroški.

Prav tako sem podprl zvišanje upokojitvene starosti s 60 na 63. Mislim, da bi morali
predstavniki, ki želijo vsiliti grobo zmanjšanje življenjskega standarda delavcev, sprejeti
vsaj to, da so njihovi privilegiji deležni enake obravnave. Vendar se ne strinjam, da bi bilo
treba zvišati upokojitveno starost delavcev. Še naprej bom podpiral delavce in sindikaliste
v njihovem boju proti zvišanju upokojitvene starosti.

Franz Obermayr (NI),    v pisni obliki. – (DE) Ne morem glasovati za razrešnico proračuna
Evropskega parlamenta že zato, ker je potujoči cirkus med Brusljem in Strasbourgom
nevzdržen za davkoplačevalce. Evropski parlament bi moral imeti eno samo lokacijo, ne
pa da vse selimo za en teden na mesec.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Sprejeto besedilo med drugim
določa, da EP upošteva proračunske omejitve, s katerimi se spopadajo številne države
članice in ki so posledice finančne in gospodarske krize, in potrebe po kritičnem pregledu
morebitnih prihrankov na vseh ravneh, vključno z ravnjo Unije, glede na razmere pa
poudarja, da bi bilo mogoče dejanske prihranke doseči že, če bi Parlament imel eno samo
delovno mesto na isti lokaciji.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Revizija, ki jo je izvedlo Računsko sodišče, kaže,
da so, kar zadeva upravne izdatke v letu 2009, vse institucije zadovoljivo izvajale nadzorne
in kontrolne sisteme, ki jih zahteva finančna uredba, pri preverjenih transakcijah pa ni bilo
pomembnih napak.
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Generalni sekretar je dne 2. junija 2010 potrdil, da je prepričan, da je bil proračun
Parlamenta izvršen v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja in da vpeljani
kontrolni okvir daje potrebna zagotovila o zakonitosti in pravilnosti s tem povezanih
transakcij. Poročilo, ki ga danes sprejemamo, podeljuje predsedniku razrešnico v zvezi z
izvajanjem proračuna Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2009.

Catherine Stihler (S&D),    v pisni obliki. − Podpiram večjo preglednost v Parlamentu in
še zlasti pozdravljam preglednost v zvezi z GEA.

Marianne Thyssen (PPE),    v pisni obliki .  − (NL) Glasovala sem za poročilo, ki ga je
pripravil gospod Itälä, vendar imam pomisleke glede uvodne izjave 113. Nikakor se ne
strinjam s to uvodno izjavo, ki predlaga nov sistem storitev tolmačenja za „delovne skupine“.
S tem se ne morem strinjati, ker predlagani sistem: ni v skladu z načelom enakega
obravnavanja uradnih jezikov Unije in njihovih uporabnikov; bo na koncu brez dvoma
povzročil izključitev jezikov, razen teh šestih omenjenih; v praksi iz preprostega razloga
ne bo mogel biti uporaben, ker bo moral zadevni poslanec predložiti zahtevo za tolmačenje
v dodatni jezik, še preden si bo ogledal dnevni red; tveganja pa bodo jezikovno politiko
spremenila v igro moči. Če res želimo ustvariti prihranke, ko gre za jezike, bi morali
zahtevati, da ta sistem velja enako za vse.

Če načelu, naj bi nekaterim poslancem dovolili govoriti v njihovem jeziku, ne bomo več
pripisovali pomena, bo to postalo manj pomembno tudi ostalim. Če želimo varčevati pri
storitvah tolmačenja v „delovnih skupinah“, obstaja le ena možnost: uporaba angleščine
in le angleščine kot medija za govorjenje in poslušanje. V tem primeru bomo vsi enaki
pred zakonom in bomo lahko ustvarili prihranke.

Derek Vaughan (S&D),    v pisni obliki.  − Podelitve razrešnice Evropskemu parlamentu
nisem mogel podpreti, ker je nekaj vprašanj ostalo nerešenih. Čeprav je Parlament sprejel
ukrepe za izboljšanje svojega proračuna in ustvarjanje prihrankov, ostajajo vprašanja glede
nekaterih zadev, kot je financiranje nagrad, ki jih trenutno plačujejo davkoplačevalci. Poleg
tega pa končno poročilo ni potrdilo zneska denarja, ki se zapravlja zaradi Strasbourga.
Vendar pa poročilo kaže, da je bil dosežen napredek. Po današnjem glasovanju bo treba
vzpostaviti nova pravila, s katerimi bo zagotovljeno, da bodo poslanci EP iz vseh držav
sprejeli ukrepe za zagotavljanje preglednosti svojih službenih izdatkov. Poročilo je prav
tako pozvalo k reviziji izdatkov Parlamenta, da bi v prihodnje zagotovili prihranke.

Poročilo: Crescenzio Rivellini (A7-0088/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. − (PT) Glasujem za ta predlog, ker se strinjam s
postopki podelitve razrešnice ob predlaganih ustreznih proračunskih sredstvih za vsak
razdelek.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Glasoval sem za to poročilo in se
strinjal, da Evropski parlament odloži sklep o podelitvi razrešnice glede izvrševanja
proračuna Sveta za proračunsko leto 2009. Svet ni sprejel nobenega poziva, naj se uradno
in formalno sestane z Odborom Parlamenta za proračunski nadzor, pristojnim za postopek
razrešnice, ali z njegovim poročevalcem, da bi razpravljali o izvrševanju proračuna Sveta
za leto 2009. Svet ni želel podati pisnega odgovora, v katerem bi Parlamentu zagotovil
informacije in dokumente, ki jih je ta zahteval od njega. Strinjam se s poročevalcem, da
mora Svet parlamentarnemu odboru najpozneje do 15. junija 2011 predložiti izčrpne
pisne odgovore in vse zahtevane dokumente. Svet mora biti popolnoma odgovoren do
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državljanov glede sredstev, ki so mu zaupana, in da bi omogočil izmenjavo informacij v
postopku razrešnice, mora slediti enakemu pristopu kot druge institucije.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem proti podelitvi razrešnice glede
izvrševanja splošnega proračuna Sveta za leto 2009, ker se Svet ni odzval na vprašanja
Parlamenta o tej temi in ni zagotovil bistvenih dokumentov, ki jih je zahteval Parlament.
Zato sem za to, da se razrešnica za leto 2009 odloži.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Pravkar sprejet sklep še enkrat odraža nenehno
pomanjkanje sodelovanja Sveta pri izvajanju in preglednosti njegovega proračuna. Zaradi
preglednosti, ki jo javnost potrebuje, mislim, da Svet ne more biti oproščen odgovornosti
za objavo zaključnih računov za sredstva, ki jih ima na razpolago.

Zato se strinjam s poročevalcem glede odločitve za odložitev sklepa o podelitvi razrešnice
zaključnim izkazom Sveta, dokler slednji ne zagotovi informacij in dokumentov, ki jih je
zahteval poročevalec, ter popolnega seznama prenosov.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Glasoval sem za ta dokument, ker odloži
sklep o podelitvi razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna
Sveta za proračunsko leto 2009. Razlogi za odložitev sklepa o razrešitvi so naslednji: prvič,
Svet ni sprejel nobenega poziva, naj se uradno in formalno sestane z odborom Parlamenta,
pristojnim za postopek razrešnice, ali z njegovim poročevalcem, da bi razpravljali o
izvrševanju proračuna Sveta za leto 2009. Drugič, Svet ni želel podati pisnega odgovora,
v katerem bi Parlamentu zagotovil informacije in dokumente, ki so jih od Sveta zahtevali
v prilogi pisma z dne 14. decembra 2010, ki ga je podpisal poročevalec. Tretjič, Parlament
od Sveta ni prejel temeljnih dokumentov, na primer popolnega seznama proračunskih
prerazporeditev. Glasoval sem za ta sklep, ker sem globoko prepričan, da imajo državljani
pravico vedeti, kako se porabijo njihovi davki in kako se uporabljajo pristojnosti, ki so
zaupane političnim organom.

Agnès Le Brun (PPE)  , v pisni obliki. – (FR) Evropski parlament je kot vsako leto podal
svoje mnenje o tem, ali so različne agencije in institucije, ki so odgovorne za proračun
Unije, tega ustrezno izvajale. Dodeljeni zneski so razporejeni za posebne namene, cilj
postopka razrešnice pa je za nazaj preveriti, ali so te namene upoštevali. To je pomembna
pristojnost Parlamenta, kot kaže na primer njegov vpliv na odstop Santerjeve Komisije
leta 1999. Skupaj z veliko večino poslancev Evropskega parlamenta sem letos zavrnila
podelitev razrešnice Svetu ministrov glede njegovih dejavnosti v proračunskem letu 2009.
Institucije, katerih dejavnosti revidira Parlament prek Odbora za proračunski nadzor,
katerega članica sem, so dolžne sodelovati z odborom, na primer z zagotavljanjem vseh
dokumentov, ki so potrebni, da se ugotovi, ali je bil javni denar ustrezno porabljen. Vendar
pa je bilo v tem primeru sodelovanje Sveta povsem neustrezno. Zato smo se odločili za
odložitev razrešnice do jeseni, da bomo lahko izvedli preverjanje, potrebno za zagotovitev
proračunske preglednosti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Glasoval sem ZA naslednje: 1. odloži
sklep o podelitvi razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna
Sveta za proračunsko leto 2009; 2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji; 3. naroča
svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo, ki je del tega sklepa, posreduje
Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu
človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov ter poskrbi za
objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).
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Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Parlament z današnjim poročilom odloži sklep
o podelitvi razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Sveta za
proračunsko leto 2009.

Derek Vaughan (S&D),    v pisni obliki.  − Podprl sem sklep Parlamenta, da odloži podelitev
razrešnice Svetu, ker menim, da Svet Parlamentu ni zagotovil zadostnih informacij glede
svojih računovodskih izkazov. Svet mora biti pod drobnogledom tako kot vsaka druga
evropska institucija, za podelitev razrešnice pa je treba zagotoviti pisne dokumente. Poročilo
je Svetu zastavilo vrsto vprašanj, številna od njih pa so ostala brez odgovora. Brez
konkretnih pojasnil Sveta glede posameznih vprašanj njegovi računovodski izkazi ne
morejo dobiti zelene luči. Sklep o podelitvi razrešnice bo sprejet pozneje, ko bodo
zagotovljene zadostne informacije.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Glasovala sem za odložitev sklepa o
podelitvi razrešnice Svetu za leto 2009. Glede na nove razmere, ki so bile vzpostavljene z
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, je nenehno ravnanje Sveta, ki ne želi biti podvržen
postopku razrešnice – in s tem upoštevati odgovornosti – nesprejemljivo. Odhodke Sveta
je treba pregledati na enak način kot odhodke drugih organov Unije, da bi ustrezno
upoštevali pobudo za preglednost v Evropi.

Poročilo: Crescenzio Rivellini (A7-0138/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. − (PT) Glasujem za ta predlog, ker se strinjam s
postopki podelitve razrešnice ob predlaganih ustreznih proračunskih sredstvih za vsak
razdelek.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Podprl sem to poročilo in razrešnico
glede izvrševanja proračuna Računskega sodišča za proračunsko leto 2009. Zaključne
račune Računskega sodišča je za proračunsko leto 2009 revidiralo zunanje podjetje
PricewaterhouseCoopers. V svojih sklepih podjetje ni imelo bistvenih pripomb v zvezi z
Računskim sodiščem. Pozdravljam revizijsko strategijo Računskega sodišča za obdobje
2009–2012 in podpiram njene prednostne cilje - doseganje največjega možnega skupnega
učinka revizij in povečanje učinkovitosti s čim boljšo uporabo virov. Pričakujem, da bo
Računsko sodišče predstavilo napredek v tej smeri. Strinjam se s poročevalcem, da mora
Računsko sodišče v prihodnje v poročila o agencijah vključiti natančnejše informacije,
zlasti kar zadeva zaključke iz poročil notranjih revizorjev. Pozdravljam ukrepe Računskega
sodišča, s katerimi spreminja in nenehno izboljšuje vlogo, ki jo opravlja, v skladu z
zahtevami Parlamenta po tem, da morajo imeti njegove ocene širši in globlji vpliv in da
morajo biti podatki zanesljivejši. Prav tako so omenjene stalne izboljšave glede deleža
žensk in moških pri uslužbencih Računskega sodišča. Zlasti se manjšajo nesorazmerja na
ravni pomočnikov, vodij oddelkov in direktorjev.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za podelitev razrešnice glede
izvrševanja splošnega proračuna Računskega sodišča za proračunsko leto 2009, ker je bila
dosežena večina vnaprej določenih ciljev in zagotovljene podrobne in pregledne informacije.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam izčrpno analizo, ki jo je izvedel zunanji
svetovalec in ki je potrdila, da finančni izkazi Računskega sodišča dajejo resnično in pošteno
sliko o finančnem stanju, prav tako pa so bila finančna sredstva porabljena za namene, za
katere so bila načrtovana. Prav tako pozdravljam revizijsko strategijo Računskega sodišča
za obdobje 2009–2012, katere cilj je doseganje največjega možnega skupnega učinka
revizij in povečanje učinkovitosti s čim boljšo uporabo virov.
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Zato Računskemu sodišču čestitam za odlične dosežke leta 2009 in se strinjam s
poročevalcem glede vseh njegovih sklepov.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Glasoval sem za ta dokument, ker
generalnemu sekretarju Računskega sodišča podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna
za proračunsko leto 2009. Prav tako je pomembno, da poziva Računsko sodišče, naj preuči
možnost reorganizacije, da bi bili nekateri člani odgovorni za nekatera področja politik,
drugi člani pa za skupine držav članic, če nacionalni revizijski organi ne morejo učinkovito
nadzorovati odhodkov Unije. Omeniti je treba tudi, da se je število članov Računskega
sodišča skoraj podvojilo, število področij politik pa ne, zato bi Računsko sodišče lahko
izkoristilo to možnost. Neodvisnost, celovitost, nepristranskost, odličnost in
profesionalizem so osrednje vrednote Računskega sodišča in po mojem mnenju jih moramo
poudariti in ohranjati

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za podelitev razrešnice glede
izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek V –
Računsko sodišče. Kot vemo, Računsko sodišče izvaja zunanjo revizijo proračuna EU. Zato
je bilo tako kot za prejšnji proračunski leti za revizijo njegovega proračuna imenovano
zunanje podjetje PricewaterhouseCoopers. Računsko sodišče je bilo pohvaljeno za kakovost
svojega letnega poročila o dejavnostih, ki je pokazalo, da so njegove transakcije in dejavnosti
zakonite in povsem zanesljive.

David Martin (S&D),    v pisni obliki .  − Glasoval sem za to poročilo in pri tem pozdravljam
revizijsko strategijo Računskega sodišča za obdobje 2009–2012 ter podpiram njene
prednostne cilje (doseganje največjega možnega skupnega učinka revizij in povečanje
učinkovitosti s čim boljšo uporabo virov). Pričakujem, da bo Računsko sodišče poročalo
o ukrepih za izvajanje te revizijske strategije ter predstavilo napredek v tej smeri z uporabo
ključnih kazalnikov uspešnosti (KKU), zlasti z vpeljavo KKU 1 do 4 v letu 2010. Predvsem
pozdravljam načrt za objavo spremljanj glede posebnih poročil, da se tako poveča njihov
vpliv.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − To podeli generalnemu sekretarju
Računskega sodišča razrešnico glede izvrševanja proračuna Računskega sodišča za
proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Parlament z današnjo resolucijo generalnemu
sekretarju Računskega sodišča podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna za proračunsko
leto 2009. Parlament je zaskrbljen nad pomanjkanjem podrobnih informacij v posebnih
letnih poročilih Računskega sodišča o agencijah in spodbuja Računsko sodišče, naj v
prihodnje v poročila o agencijah vključuje natančnejše informacije, zlasti kar zadeva
zaključke iz poročil notranjih revizorjev.

Poročilo: Crescenzio Rivellini (A7-0136/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Glasoval sem proti podelitvi razrešnice
glede izvrševanja proračuna Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za proračunsko
leto 2009. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je 11. marca 2011 sklenil sprožiti
preiskavo o dvomljivih praksah sekretariata Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.
Strinjam se s poročevalcem, naj Evropski ekonomsko-socialni odbor in OLAF poročata
Evropskemu parlamentu o poteku in izidu tega primera. Evropski ekonomsko-socialni
odbor mora v celoti sodelovati z uradom OLAF in njegovim uslužbencem zagotoviti vso
potrebno pomoč, da bodo lahko izvedli preiskavo. Mislim, da mora Odbor Evropskega
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parlamenta za proračunski nadzor, ki je odgovoren za postopek razrešnice, zadevo pozorno
spremljati, da bo pridobil dodatne informacije o posledicah preiskave urada OLAF, in naj
izid upošteva v postopku razrešnice za leto 2010. Poleg tega menim, da obtožbe,
posredovane uradu OLAF, nedvoumno škodujejo ugledu Unije, saj se nanašajo na eno od
institucij Evropske unije.

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Razrešnice glede izvrševanja splošnega proračuna
Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni
odbor nisem podprl. Vsi se zavedamo, da je urad OLAF preiskoval proračun te institucije
za leto 2009. Mislim, da Evropski parlament zahteva več informacij o dogodkih, da se bo
lahko pravilno odločil glede te razrešnice. Na podlagi do zdaj zagotovljenih informacij
obstajajo v tej evropski instituciji notranje kršitve, opisane kot resne težave, povezane z
delovanjem sekretariata.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za podelitev razrešnice Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2009,
ker sem kljub vprašanjem, ki so se pojavljala ob nedavni preiskavi Evropskega urada za
boj proti goljufijam (OLAF), prepričana, da je mogoče pojasniti vidike, ki niso bili pregledni,
in v prihodnje izboljšati postopke poročanja.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog in Åsa Westlund (S&D),
v pisni obliki. − (SV) Švedski socialni demokrati smo se odločili, da Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru na tej ravni ne podelimo razrešnice za proračunsko
leto 2009. Urad OLAF je po prejemu internega obvestila sklenil sprožiti preiskavo in da
bi pridobili vsa potrebna dejstva, bi radi pred podelitvijo razrešnice počakali na rezultate
preiskave.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Precej sem zaskrbljen spričo razkritja nepravilnosti
v primeru morebitnega slabega upravljanja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,
ki je zdaj predmet postopka Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ki poteka.
Strinjam se s poročevalcem, ko vztraja, da Evropski ekonomsko-socialni odbor in OLAF
obveščata organ za podeljevanje razrešnice o poteku in izidu tega primera.

Nedavne obtožbe imajo lahko škodljiv vpliv na ugled EU, saj se nanašajo na notranje
delovanje ene od institucij, prav tako moramo vedeti, ali so odkrite napake posamične, ali
predstavljajo ponavljajoče se nepravilnosti.

Kljub temu bi čestital Računskemu sodišču za poročilo, ki ga je sestavilo v zvezi z Evropskim
ekonomsko-socialnim odborom, in za razvoj, dosežen v proračunskem letu 2009, glede
sklepov pa se strinjam s poročevalcem.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Glasoval sem za ta dokument, ker podeli
razrešnico generalnemu sekretarju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora glede
izvrševanja proračuna tega odbora za proračunsko leto 2009. Evropski ekonomsko-socialni
odbor naj izvede celovit pregled odhodkov leta 2011 na vseh področjih dejavnosti, kjer
bi lahko ustvarili prihranke, s čimer bi se zmanjšal pritisk na proračun v tem obdobju
varčevanja. Zadovoljen sem, da je Računsko sodišče v letnem poročilu navedlo, da revizija
ni dala povoda za kakršno koli bistveno pripombo v zvezi z Evropskim
ekonomsko-socialnim odborom. Evropski ekonomsko-socialni odbor je imel v letu 2009
na voljo skupaj 122 milijonov EUR sredstev za prevzem obveznosti (v letu 2008 118
milijonov EUR), stopnja uporabe pa je bila 98,02 %, kar je več, kot je znašalo povprečje
drugih institucij (97,69 %).
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David Martin (S&D),    v pisni obliki .  − Pri glasovanju o tem poročilu pozivam Evropski
ekonomsko-socialni odbor in zlasti njegovega generalnega sekretarja, naj v celoti sodelujeta
z uradom OLAF in njegovim uslužbencem zagotovita vso potrebno pomoč, da bodo lahko
izvedli preiskavo glede domnevnih nepravilnosti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. − To generalnemu sekretarju Evropskega
ekonomsko-socialnega odbora podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna za
proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Parlament z današnjo resolucijo generalnemu
sekretarju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora podeljuje razrešnico glede izvrševanja
proračuna za proračunsko leto 2009. Parlament meni, da obtožbe, posredovane
Evropskemu uradu za boj proti goljufijam OLAF, nedvoumno škodujejo ugledu Unije, saj
se nanašajo na notranje delovanje ene od institucij, namreč Evropskega
ekonomsko-socialnega odbora, in sicer na hude nepravilnosti v njegovem sekretariatu.
Parlament prav tako meni, da odkrite napake niso posamične, temveč so se ponavljale, kar
pomeni, da gre za domnevne nepravilnosti.

Poročilo: Crescenzio Rivellini (A7-0139/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   − (LT) Glasoval sem za to poročilo in podprl
odločitev Evropskega parlamenta, da podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna Odbora
regij za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je v letnem poročilu navedlo, da po
reviziji ni imelo nobene bistvene pripombe v zvezi z Odborom regij. Pozdravljam dejstvo,
da je Odbor regij posodobil orodje za analizo in spremljanje proračuna (BudgetWatch),
tako da so zdaj podatki o proračunu bolj izčrpni, kar poenostavlja uporabo proračunskih
sredstev in ugotavljanje, katera področja zahtevajo pozornost pri upravljanju. Strinjam se
s poročevalcem, da morajo člani Odbora regij predložiti izjave o svojih finančnih interesih
oziroma razkriti pomembne informacije o zadevah, kot so poklicne dejavnosti, ki jih je
treba prijaviti. Odbor regij mora ponovno poročati o tem vprašanju v letnem poročilu o
dejavnostih.

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Ne podpiram razrešnice glede izvrševanja proračuna
Odbora regij, ker je ta institucija le posvetovalno telo. Ker je to tudi telo, ki zastopa interese
evropskih regij, mislim, da naj bi jo financirale le regije.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Glasovala sem za podelitev razrešnice splošnemu
proračunu Odbora regij za leto 2009. To sem storila ne le, ker je letno poročilo o dejavnostih
izvrstno pripravljeno, ampak tudi zato, ker so v prizadevanjih za večjo preglednost
prenovljene in izboljšane tehnike za urejanje in zbiranje podatkov.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam sklepe revizije Računskega sodišča,
katerega letno poročilo navaja, da revizija ni dala povoda za kakršno koli pomembno
pripombo. Pozdravljam tudi odlične dosežke in visoko kakovost, ki so še naprej značilni
za letna poročila o dejavnostih Odbora regij. In na koncu, strinjam se s sklepi poročevalca
in čestitam Odboru regij za vključitev nadaljnjega ukrepanja na podlagi prejšnjih sklepov
Parlamenta o podelitvi razrešnice.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Glasoval sem za ta dokument, ker podeli
razrešnico generalnemu sekretarju Odbora regij glede izvrševanja proračuna tega odbora
za proračunsko leto 2009. Odbor regij se poziva, naj izvede celovit pregled odhodkov
leta 2011 na vseh področjih dejavnosti, kjer bi lahko ustvarili prihranke, s čimer bi se
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zmanjšal pritisk na proračun v tem obdobju varčevanja. Odbor regij je imel v letu 2009
na voljo skupaj 88 milijonov EUR sredstev za prevzem obveznosti (v letu 2008 pa
93 milijonov EUR), stopnja uporabe pa je bila 98,37 %, kar je več, kot je znašalo povprečje
drugih institucij (97,69 %). V letnem poročilu Računsko sodišče navaja, da revizija ni dala
povoda za pripombe v zvezi z Odborom regij. Čestitam Odboru regij za dosledno visoko
kakovost letnih poročil o dejavnostih in pozdravljam vključitev nadaljnjega ukrepanja na
podlagi prejšnjih sklepov Parlamenta o podelitvi razrešnice.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so se trudili
za besedilo, Odboru regij, katerega revizija ni dala povoda za pripombe, pa bi čestital.
Poudaril bi, da je imel Odbor regij v letu 2009 na voljo skupaj 88 milijonov EUR sredstev
za prevzem obveznosti (v letu 2008 93 milijonov EUR), stopnja uporabe pa je bila 98,37 %,
kar je nad povprečjem drugih institucij (97,69 %). Vse transakcije in dejavnosti Odbora
regij so bile končane povsem zakonito in pravilno.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Glasoval sem za to poročilo o razrešnici Odboru
regij in sem zadovoljen, da Parlament v razrešnici „ponovno poudarja stališče, da bi morale
biti izjave o finančnih interesih članov vseh institucij EU zaradi preglednosti dostopne v
javnem registru v internetu; opominja Odbor regij na svojo zahtevo, naj člani Odbora regij
predložijo izjave o svojih finančnih interesih oziroma razkrijejo pomembne informacije
o zadevah, kot so poklicne dejavnosti, ki jih je treba prijaviti, in delovna mesta ali dejavnosti,
za katere prejemajo plačilo; je zadovoljen z odgovorom Odbora regij v zvezi s tem, zlasti
s pismom njegovega predsednika z dne 11. februarja 2011; [in] poziva odbor, naj ponovno
poroča o tem vprašanju v letnem poročilu o dejavnostih“.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − To podeli generalnemu sekretarju
Odbora regij razrešnico glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki.  −  (IT) Parlament z današnjo resolucijo generalnemu
sekretarju Odbora regij podeljuje razrešnico glede izvrševanja proračuna za proračunsko
leto 2009. Parlament je zadovoljen z dosledno visoko kakovostjo letnih poročil o
dejavnostih Odbora regij in pozdravlja vključitev nadaljnjega ukrepanja na osnovi sklepov
Parlamenta o podelitvi razrešnice.

Poročilo: Bart Staes (A7-0140/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Glasoval sem za to poročilo in podprl
sklep Evropskega parlamenta, da podeli Komisiji razrešnico glede izvrševanja proračuna
sedmega, osmega in devetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto. Evropski
razvojni sklad je glavni instrument Unije za nudenje razvojne pomoči prebivalstvu afriških,
karibskih in pacifiških (AKP) držav ter čezmorskih držav in ozemelj. Računovodsko sodišče
ugotavlja, da končni letni računovodski izkazi osmega, devetega in desetega Evropskega
razvojnega sklada v vseh pomembnih vidikih pravilno predstavljajo finančno stanje
Evropskih razvojnih skladov na dan 31. decembra 2009. Prav tako se strinjam s
poročevalcem glede vključitve Evropskega razvojnega sklada v proračun, saj bodo tako
okrepljeni demokratični nadzor, odgovornost in preglednost financiranja, politika Unije
v zvezi z državami AKP pa bo postala bolj skladna. Menim tudi, da bi morala Komisija pri
reviziji smernic o proračunski podpori posebno pozornost nameniti nadzornim in
kontrolnim sistemom. Komisija mora okrepiti nadzor in letno poročanje o skladnosti z
merili upravičenosti.
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Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) Evropska unija mora v času finančne krize svoje
izdatke usmeriti v reševanje krize. Okrog 15 % državljanov Evropske unije živi pod pragom
revščine. Kakšen pomen imajo sedmi, osmi in deveti Evropski razvojni sklad za te ljudi?
Ne nasprotujem Evropskemu razvojnemu skladu, vendar menim, da mora Evropska unija,
če želi pomagati drugim državam, najprej rešiti svoje težave. Prepričan sem, da ima teh
15 % državljanov Evropske unije enaka pričakovanja.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za podelitev razrešnice glede
izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za
proračunsko leto 2009. To sem storila zato, ker sem ob branju poročila lahko ugotovila,
kako učinkovito so upravljali s sredstvi z vidika doseganja vzpostavljenih ciljev. Poleg tega
se strinjam z razvojnimi prednostnimi nalogami in mislim, da so računovodski postopki
povsem določeni za predhodno preprečevanje napak, goljufij in kopičenja s strani tistih,
ki do tega niso upravičeni.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Evropski razvojni sklad je še naprej glavni
instrument EU za nudenje razvojne pomoči prebivalstvu afriških, karibskih in pacifiških
držav ter čezmorskih držav in ozemelj in čeprav se izvaja v skladu s posebnimi pravili,
ostaja zunaj proračuna EU. Zato ga je treba nujno vključiti v proračun EU, saj bodo tako
okrepljeni demokratični nadzor, odgovornost in preglednost financiranja.

To poročilo izčrpno razčleni proračunsko stanje osmega, devetega in desetega Evropskega
razvojnega sklada in pozornost usmeri na nekatera pomembna vprašanja, ki nujno
zahtevajo pregled in izvajanje predhodnega nadzora v delegacijah in sistemov notranje
kontrole partnerskih držav, zlasti glede postopkov javnih naročil.

In na koncu, poročilo še enkrat pokaže, da je do upravljanja Evropskega razvojnega sklada
in njegove pravilne uporabe še dolga pot, zato se strinjam s poročevalčevimi sklepi in mu
čestitam za opravljeno delo.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Glede razvojne pomoči EU in politike
sodelovanje je potrebna večja doslednost, predvsem glede afriških, karibskih in pacifiških
(AKP) držav. To je še pomembnejše zdaj, ko se te države spopadajo z ogromnimi pritiski –
in celo izsiljevanjem –, ki jih izvaja EU, da bi sprejele vsiljevanje v obliki „sporazumov o
gospodarskem partnerstvu“, ki ogrožajo njihove interese in učinkovitost pomoči iz
instrumentov, kot je Evropski razvojni sklad.

Poročevalec trdi, da bo vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun EU okrepila
demokratični nadzor, odgovornost in preglednost financiranja. Poudarili bi opozorilo, da
ta vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun EU ne sme povzročiti splošnega
zmanjšanja izdatkov za razvoj v okviru sedanjih dveh instrumentov za financiranje.

Kot je omenil poročevalec, bi prav tako poudarili, da je treba preučiti in oceniti najboljši
način za povečanje absorpcijske zmogljivosti namembnih držav za pomoč Evropskega
razvojnega sklada, kar takoj pomeni močno sodelovanje vlad in ljudstev pri pripravi in
izvajanju programov ter določanju prednostnih nalog. Kot pravi poročevalec, je treba prav
tako v celoti poznati ustrezne odhodke.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki  .  – (PT) Vsi se zavedamo, da je glede razvojne
pomoči EU in politike sodelovanje potrebna večja doslednost, predvsem glede afriških,
karibskih in pacifiških (AKP) držav. To je še pomembnejše zdaj, ko se te države spopadajo
z ogromnimi pritiski – in celo izsiljevanjem –, ki jih izvaja EU, da bi sprejele vsiljevanje, ki
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ogroža njihove interese in učinkovitost pomoči iz instrumentov, kot je Evropski razvojni
sklad; dober primer so tako imenovani „sporazumi o gospodarskem partnerstvu“.

Poročevalec trdi, da bo vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun EU okrepila
demokratični nadzor, odgovornost in preglednost financiranja. Poudarili bi opozorilo, da
ta vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun EU ne sme povzročiti splošnega
zmanjšanja izdatkov za razvoj v okviru sedanjih dveh instrumentov za financiranje.

Kot je omenil poročevalec, bi prav tako poudarili, da je treba preučiti in oceniti najboljši
način za povečanje zmogljivosti namembnih držav za sprejemanje pomoči Evropskega
razvojnega sklada, kar takoj pomeni močno sodelovanje obeh vlad in ljudstev pri pripravi
in izvajanju programov ter določanju prednostnih nalog.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Glasoval sem za podelitev razrešnice Evropskemu
razvojnemu skladu. Pozdravljam dejstvo, da Parlament v svojem poročilu znova izraža
podporo vključitvi Evropskega razvojnega sklada v proračun, saj bodo tako okrepljeni
demokratični nadzor, odgovornost in preglednost financiranja, politika Unije v zvezi z
državami AKP pa bo postala bolj skladna.

Poročilo omenja zavezo, ki jo je sprejela Komisija, da bo med pogovori o naslednjem
finančnem okviru predlagala vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun Unije
in da bo o tej pobudi v polni meri obveščala Odbor Evropskega parlamenta za proračunski
nadzor. Parlament vztraja, da vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun EU ne
sme povzročiti splošnega zmanjšanja izdatkov za razvoj v okviru sedanjih dveh
instrumentov za financiranje. Svet in države članice pa poziva, naj se na predlog Komisije
pozitivno odzovejo in naj pristanejo na to, da bo Evropski razvojni sklad od leta 2014
dalje povsem vključen v proračun Unije kot del naslednjega finančnega okvira. Prepričan
je, da bi to morali storiti že mnogo prej in da bi do vključitve Evropskega razvojnega sklada
v proračun moralo priti čim hitreje.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. − To Komisiji podeljuje razrešnico
glede izvrševanja proračuna sedmega, osmega in devetega Evropskega razvojnega sklada
za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Parlament z današnjo resolucijo podeljuje
razrešnico Komisiji glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega
razvojnega sklada za proračunsko leto 2009. Poudarjam, da Parlament ugotavlja, da
Evropski razvojni sklad ni vključen v proračun Unije, čeprav je glavni instrument Unije za
nudenje razvojne pomoči prebivalstvu afriških, karibskih in pacifiških (AKP) držav ter
čezmorskih držav in ozemelj.

Angelika Werthmann (NI),    v pisni obliki. – (DE) Glasovala sem za poročilo
gospoda Staesa, ker med drugim ponovno spregovori v prid vključitve Evropskega
razvojnega sklada v proračun, s čimer se uresničujejo načela demokratičnega nadzora,
odgovornosti in preglednosti financiranja. Po drugi strani pa je bil tudi kritičen do odkritih
pomanjkljivosti, kot so tiste, ki jih je ugotovilo Evropsko računsko sodišče v zvezi s postopki
javnega naročanja in širokega razpona drugih nadzorov.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0153/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Glasoval sem za to poročilo in se
strinjal, naj Evropski parlament odloži podelitev razrešnice glede izvrševanja proračuna
Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je v svojem
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poročilu o računovodskih izkazih agencije izdalo mnenje s pridržkom glede zakonitosti
in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Računsko sodišče je ugotovilo napake pri
vodenju postopkov javnih naročil, ki so predstavljale precejšen delež celotnega proračuna
agencije za proračunsko leto 2009. Strinjam se s poročevalcem, da mora agencija povečati
kakovost svojih postopkov javnih naročil in tako odpraviti pomanjkljivosti, ki jih je odkrilo
Računsko sodišče. Notranja revizijska služba agencije je še zlasti resne pomanjkljivosti
odkrila na področju vrednotenja zdravil. Zdi se mi nesprejemljivo, da agencija ne uporablja
zadevnih pravil učinkovito, kar ima za rezultat pomanjkanje kakršnega koli zagotovila,
da vrednotenje zdravil za ljudi izvajajo neodvisni strokovnjaki. Agencija ne spoštuje
natančno kodeksa o ravnanju pri določanju načel in smernic o neodvisnosti in zaupnosti,
ki veljajo za člane sveta in odbora, strokovnjake in zaposlene v agenciji. Strinjam se, da
mora agencija Evropski parlament obvestiti o ukrepih, ki jih je za zagotavljanje neodvisnosti
svojih strokovnjakov sprejela vse od ustanovitve.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem proti podelitvi razrešnice splošnemu
proračunu Evropske agencije za zdravila za leto 2009. To sem storila, ker je Računsko
sodišče poročalo o nepravilnostih v transakcijah, na katerih temeljijo računovodski izkazi,
kar povzroča zaskrbljenost glede pravilne porabe sredstev. Zato sem za odložitev zaprtja
računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009, da bi lahko izvedli nadaljnje preverjanje
upravljanja.

Marielle De Sarnez (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Zaradi pomanjkanja zagotovil, da
vrednotenje zdravil za ljudi izvajajo neodvisni strokovnjaki, smo glasovali za odložitev
podelitve razrešnice izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila za proračunsko
leto 2009. To vprašanje neodvisnosti se že zlasti nanaša na oceno zaviralca teka benfluorex,
aktivne sestavine v proizvodu Mediator, pri čemer je morda prišlo do navzkrižja interesov.
Zdi se, da je to zdravilo po ocenah lahko odgovorno za smrt 500–2.000 ljudi, pri tisočih
drugih pa je bilo zelo škodljivo za srce. Ta primer razkriva stopnjo neuspeha strokovne
ocene in postavlja vprašanje glede veščin in znanja ter neodvisnosti strokovnjakov v naši
družbi tveganj. Torej moramo biti izjemno pozorni. Zato se s tem nismo strinjali.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki.  −  (PT) Glasovala sem za poročilo o razrešnici glede
izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila leta 2009, ker prispeva k nadzoru
nad načinom porabe sredstev s strani evropskih institucij. Vendar menim, da je treba uvesti
izboljšave v zvezi s prepoznavanjem in upravljanjem navzkrižij interesov ter s postopki
javnega naročanja.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Glasoval sem za ta dokument, ker odloži
sprejetje sklepa o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila
glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2009 in odloži zaključek
poslovnih knjig Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2009. Glavni razlogi
so naslednji: uradno povabilo za javni razpis ni bilo objavljeno, podrobne tehnične
specifikacije niso bile vnaprej pripravljene, tehnične specifikacije pred začetkom pogajanj
niso jasno opredeljevale vseh proizvodov, ki so predmet naročila, izbirna komisija ni bila
imenovana in poročilo o vrednotenju ni bilo pripravljeno. Pomanjkljivosti, navedene v
poročilu, je treba odstraniti, ker je agencija vir pomembnih znanstvenih mnenj, znanstvenih
priporočil, najboljše prakse za ocenjevanje in nadzor zdravil v Uniji.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Parlament se je z današnjim glasovanjem
odločil, da odloži zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za zdravila za proračunsko
leto 2009. Razrešnice nismo mogli podeliti, ker je Računsko sodišče ob izvedenem
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preverjanju in ocenah razkrilo več zadev, ki so zelo pomembne. Najpomembnejša se nanaša
na upravljanje postopkov javnega naročanja in meril, ki se uporabljajo za zaposlovanje
osebja. Zato sem s svojim glasom podprl zahtevo, ki poziva agencijo, naj do 30. junija 2011
organ za podeljevanje razrešnice obvesti o sprejetih ukrepih in izboljšavah v zvezi z vsemi
temi skrb vzbujajočimi vprašanji.

Agnès Le Brun (PPE)  , v pisni obliki. – (FR) Tako kot vsako leto je bil Evropski parlament
naprošen, naj sprejme sklep o tem, ali različne agencije in institucije, odgovorne za proračun
Unije, tega ustrezno izvajajo. Zneski se dodelijo za posebne namene, cilj postopka razrešnice
pa je preveriti za nazaj, ali so bili ti nameni upoštevani. To je pomembna pristojnost
Parlamenta, kot kaže na primer njegov vpliv na odstop Santerjeve Komisije leta 1999.
Skupaj z veliko večino poslancev Evropskega parlamenta sem letos zavrnila podelitev
razrešnice Evropski agenciji za zdravila glede njenih dejavnosti v proračunskem letu 2009.
To pa zato, ker agencija ni ustrezno poskrbela za neodvisnost strokovnjakov, najetih za
izvedbo znanstvene ocene zdravil za humano uporabo. Še vedno na primer obstaja sum
o morebitnem navzkrižju interesov v zvezi z oceno zaviralca teka benfluorex. Kritike so
bili deležni tudi postopki javnega naročanja in merila za zaposlovanje uslužbencev. Medtem
ko nas škandal z Mediatorjem spodbuja k okrepitvi previdnostnih ukrepov, preden
dovolimo dajanje zdravil na trg, pa je treba resne motnje v delovanju Evropske agencije
za zdravila kaznovati.

Monica Luisa Macovei (PPE),    v pisni obliki. − Poročilo o razrešnici Evropski agenciji za
zdravila za leto 2009 predvideva odložitev razrešnice. Za to poročilo sem glasovala iz treh
razlogov: Prvič, Evropsko sodišče je ugotovilo večje pomanjkljivosti pri več postopkih
javnega naročanja, vključno s pogodbo za informacijsko tehnologijo v ocenjeni vrednosti
30 milijonov EUR. Zaradi teh napak ni bil zagotovljen najboljši izkoristek sredstev. Drugič,
Evropska agencija za zdravila je kršila pravila za izbor osebja, in tretjič, ni ji uspelo preprečiti
navzkrižja interesov: nekdanji izvršni direktor agencije se je mesec dni po upokojitvi
pridružil svetovalnemu podjetju, ki med drugim svetuje farmacevtskim družbam glede
razvijanja novih zdravil in kako skrajšati čas do njihove uvedbe na trg. Čeprav je Evropska
agencija za zdravila na koncu sklenila omejiti nove in prihodnje strokovne dejavnosti
nekdanjega izvršnega direktorja, pa organ za podeljevanje razrešnice od agencije potrebuje
dodatna pojasnila o tem, kako se dejansko obravnavajo primeri navzkrižja interesov.

Véronique Mathieu (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za odložitev sklepa o
razrešnici za proračunsko leto 2009, ker je računsko sodišče podalo mnenje s pridržkom
v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo z njimi povezanih transakcij v proračunskem
letu 2009. Računsko sodišče je med drugim posvetilo pozornost prenosom in
razveljavitvam znatnih proračunskih sredstev: na primer 38 % proračuna pod naslovom
„Nepremičnine, oprema in razni odhodki iz poslovanja“ je bilo prenesenega v leto 2010.
Od tega prenosa je bilo 14,8 milijona EUR za dejavnosti, ki ob koncu leta še niso bile
izvedene (ali, v nekaterih primerih, za blago, ki še ni bilo prejeto), kar je v nasprotju s
proračunskim načelom enoletnosti. Proračunsko sodišče je izpostavilo pomanjkljivosti
pri upravljanju pristojbin ob znatnih zamudah pri izdaji nalogov za izterjavo (do
21 mesecev) kot tudi pomanjkljivosti v politiki vodenja zakladnice in pri upravljanju
postopkov javnega naročanja. V poročilu je navedeno, da je izmed 32 priporočil službe
za notranjo revizijo eno „kritično“, namreč o izvedbenih postopkih za strokovnjake, 12
pa jih je „zelo pomembnih“ ter se nanašajo predvsem na kadrovsko vodenje, upravljanje
navzkrižja interesov zaposlenih in druge postopke znanstvenega vrednotenja zdravil za
ljudi v agenciji.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. − S tem se odloži sklep o podelitvi
razrešnice izvršnemu direktorju Evropske agencija za zdravila glede izvajanja proračuna
agencije za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Parlament z današnjo resolucijo odloži sklep o
podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila za izvajanje
proračuna agencije v proračunskem letu 2009. Parlament je sklep o odložitvi sprejel zaradi
dejstva, da Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnih računih za leto 2009 podaja
mnenje s pridržkom v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo z njimi povezanih transakcij.

Michèle Striffler (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo gospoda
Stavrakakisa, ki predlaga odložitev sklepa o razrešnici za Evropsko agencijo za zdravila za
proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je podalo mnenje s pridržkom v zvezi z
zakonitostjo in pravilnostjo z njimi povezanih transakcij v proračunskem letu 2009.
Mislim, da poslanci potrebujejo dodatne dokaze, preden lahko predlagajo podelitev ali
zavrnitev razrešnice tej agenciji. V ta namen je načrtovan razgovor z Evropsko agencijo
za zdravila (EMEA).

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0130/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Podprl sem to poročilo in razrešnico
glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko
leto 2009. Glede na informacije Računskega sodišča so letni računovodski izkazi Agencije
Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2009 zanesljivi in so z njim
povezane transakcije zakonite in pravilne. Strinjam se s poročevalcem, da mora agencija
izboljšati načrtovanje proračuna in zaposlovanja, da se odpravi pomanjkanje doslednosti
med proračunskimi napovedmi in napovedmi zaposlovanja, in naj napreduje pri
zagotavljanju realističnega ocenjevanja javnih naročil, kolikor je to mogoče. Agencija mora
Evropski parlament obvestiti o ukrepih za izboljšanje načrtovanja in spremljanja svojih
pogodb, s čimer bo v prihodnje preprečila pomanjkljivosti, na katere je opozorilo Računsko
sodišče. Agencija mora sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za izvajanje priporočil Računskega
sodišča.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Namen agencije je zagotoviti institucijam in
organom Evropske unije ter njenim državam članicam pomoč, znanje in spretnosti na
področju temeljnih pravic in jim pomagati sprejeti ukrepe ter opredeliti ustrezno delovanje
v okviru zakonodaje EU. Glavne naloge agencije so zbiranje, analiziranje in objava
objektivnih in primerljivih informacij o stanju glede temeljnih pravic v EU; izboljšanje
primerljivosti in zanesljivosti podatkov z uporabo novih metod in pravil; izvajanje in/ali
spodbujanje raziskovalnega dela in študij na področju temeljnih pravic; oblikovanje in
objava sklepov in mnenj o posebnih vprašanjih bodisi na lastno pobudo bodisi na zahtevo
Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije in spodbujanje dialoga s civilno družbo, da bi
splošno javnost bolj seznanili s temeljnimi pravicami.

Z veseljem ugotavljam, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) po začetku
preiskave agencije to zaključil brez nadaljnjih ukrepov.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki. − (LT) Glasoval sem za ta dokument, ker direktorju
Agencije Evropske unije za temeljne pravice podeljuje razrešnico glede izvrševanja
proračuna agencije za proračunsko leto 2009. Računsko sodišče je navedlo, da je prejelo
zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto
2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Ni treba posebej omenjati,
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da mora agencija od devetih priporočil službe za notranjo revizijo, podanih po reviziji
finančnega poslovodenja, izvesti še štiri. Ta priporočila se nanašajo zlasti na odločitve
glede financiranja, informacijske potrebe za cilje na področju poročanja in spremljanja,
delovne programe, ki prikazujejo vse razpoložljive proračunske vire, ter finančne postopke
in preverjalne sezname. Agencija mora sprejeti ukrepe za izvedbo teh priporočil. Računsko
sodišče je pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi Agencije Evropske
unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2009 z vseh pomembnih vidikov zanesljivi
in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Računsko sodišče je
pripomnilo, da bi morala agencija izboljšati svoje proračunsko načrtovanje in načrtovanje
zaposlovanja, zlasti glede prenosov med naslovi, visoke stopnje nezapolnjenih delovnih
mest (21 %) in velike količine prenesenih proračunskih sredstev. Agencija mora sprejeti
vse potrebne ukrepe za izboljšanje stanja.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Na današnjem glasovanju sem podprl zahtevo
po razrešnici glede izvajanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za
proračunsko leto 2009. Računsko sodišče, ki je odgovorno za zunanji finančni nadzor, je
po natančni presoji proračuna agencije izjavilo, da je prejelo zadostno zagotovilo o
zakonitosti in pravilnosti pomembnih transakcij. Vendar mislim, da je zahteva, naj si
agencija prizadeva izboljšati načrtovanje proračuna in zaposlovanja, povsem ustrezna.
Podobno pozdravljam odločnost, ki jo je agencija pokazala, da se v prihodnje izogne
ponavljanju pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče izpostavilo v svojem poročilu.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. − Glasoval sem za to resolucijo o Evropski agenciji
za temeljne pravice in podpiram pozive agenciji, naj napreduje pri zagotavljanju
realističnega ocenjevanja javnih naročil. Resolucija ugotavlja, da je Računsko sodišče
poročalo o tem vprašanju v zvezi z dodelitvijo treh okvirnih pogodb v skupnem znesku
2.575.000 EUR in zlasti poudarja, da so se v teh treh primerih finančne ponudbe precej
razlikovale tako pri cenah na enoto kot pri ocenah ponudnikov, koliko delovnih dni na
osebo je potrebnih za izvedbo istega scenarija.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. − To direktorju Agencije Evropske
unije za temeljne pravice podeljuje razrešnico glede izvrševanja njenega proračuna za
proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Parlament z današnjo resolucijo podeli razrešnico
direktorju Agencije Evropske agencije za temeljne pravice za izvajanje proračuna agencije
v proračunskem letu 2009. Parlament pozdravlja namen agencije, da izboljša načrtovanje
in spremljanje svojih pogodb, s čimer bo v prihodnje preprečila pomanjkljivosti, na katere
je opozorilo Računsko sodišče. Zato Parlament poziva agencijo, naj organ za podelitev
razrešnice obvesti o sprejetih ukrepih v zvezi s tem.

Poročilo: Georgios Stavrakakis (A7-0131/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Podprl sem to poročilo in razrešnico
glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske
energije za proračunsko let 2009. Glede na informacije Računskega sodišča so letni
računovodski izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2009 zanesljivi in so z njim
povezane transakcije zakonite in pravilne. Skupno podjetje je v začetni fazi in do konca
leta 2009 še ni v celoti vzpostavilo svojih sistemov za notranji nadzor in finančno poročanje.
Uvedbo teh sistemov je treba takoj dokončati. Stopnja izkoriščenosti odobritev za prevzem
obveznosti je bila 65,3-odstotna. Strinjam se, da je skupno podjetje še vedno v začetnem
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obdobju in da je manjša poraba sredstev od predvidene povezana predvsem z zamudami
pri napredku programa Euratoma za fuzijo, kot je tudi poročalo Računsko sodišče leta 2008.
Strinjam se s poročevalcem, da je pomembno zagotoviti pogoje, v katerih je mogoče
neporabljena sredstva prenesti v naslednje leto. Skupno podjetje bi moralo glede na velikost
svojega proračuna ustanoviti revizijski odbor.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za podelitev razrešnice glede
izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije
za proračunsko leto 2009, ker poročilo kaže, da so računovodski izkazi in z njimi povezane
transakcije zanesljivi. Odkritih je bilo nekaj neskladij, vendar je do teh prišlo zaradi dejstva,
da je zadevno skupno podjetje še v začetni fazi. Zato menim, da bi lahko ob ustreznem
usmerjanju Komisije izboljšali revizijski sistem in upravljanje proračuna in bi skupno
podjetje lahko zaključilo izvajanje svojega sistema notranjega nadzora in finančnega
poročanja.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Cilji skupnega podjetja so zagotavljati prispevek
Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) k projektu Mednarodni termonuklearni
eksperimentalni reaktor (ITER), mednarodni organizaciji za fuzijsko energijo, in k
dejavnostim „širši pristop“ z Japonsko za hitro uresničitev fuzijske energije ter pripravljati
in usklajevati program dejavnosti pri pripravah za izgradnjo demonstracijskega fuzijskega
reaktorja (DEMO) in z njim povezanih objektov, vključno z mednarodno eksperimentalno
obsevalno napravo za testiranje fuzijskih materialov in tehnologij (IFMIF). Poleg drugih
dejavnosti so glavne naloge skupnega podjetja nadzorovati pripravo lokacije za projekt
ITER, zagotoviti materialne, finančne in človeške vire organizaciji ITER, usklajevati
znanstvene in tehnološke raziskave in razvojne dejavnosti na področju fuzije ter delovati
kot vmesnik z organizacijo ITER.

Računsko sodišče je opredelilo, poročevalec pa poudaril obstoj različnih vidikov proračuna,
ki naj bi se izboljšali, zlasti izboljšanja glede izjem k proračunskim načelom, vloge Službe
za notranjo revizijo Komisije, ustanovitve revizijskega odbora, poznega plačila prispevkov
članov in pravil o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Glasoval sem za ta dokument, ker je
Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti končnih letnih
računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi
povezanih transakcij. Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije je v
začetni fazi in do konca leta 2009 še ni v celoti vzpostavilo svojih sistemov za notranji
nadzor in finančno poročanje. Prav tako je treba priznati, da je manjša poraba sredstev od
predvidene povezana predvsem z zamudami pri napredku programa Euratoma za fuzijo,
kot je tudi poročalo Računsko sodišče leta 2008. Skupno podjetje mora spremeniti svojo
finančno uredbo za vključitev priporočil Računskega sodišča iz njegovega mnenja št. 4/2008
o tej uredbi. Mislim, da so potrebne nadaljnje izboljšave glede izjem k proračunskim
načelom, vloge Službe za notranjo revizijo Komisije, ustanovitve revizijskega odbora,
poznega plačila prispevkov članov, pravil o dodelitvi nepovratnih sredstev in prehodnih
določb iz člena 133 finančne uredbe ITER.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Glasoval sem za podelitev razrešnice skupnemu
podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije. Menim, da bi moralo skupno podjetje glede
na obseg njegovega proračuna in zapletenosti nalog ustanoviti revizijski odbor, ki bi
neposredno poročal upravnemu odboru.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Glasoval sem PROTI podelitvi
razrešnice direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije
glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2009.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Parlament z današnjo resolucijo podeljuje
razrešnico direktorju Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije
glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2009. Parlament
poziva skupno podjetje, naj spremeni svojo finančno uredbo za vključitev priporočil
Računskega sodišča.

Dominique Vlasto (PPE),    v pisni obliki . – (FR) Parlament je odobril izvajanje proračuna
v prihodnost usmerjenega mednarodnega znanstvenega projekta ITER za leto 2009.
Pozdravljam to glasovanje, ki zanika nesmiselne polemike o upravičenosti tega podjetja,
ki je edino te vrste na svetu. Parlament je pozornost usmeril na težave in zamude v začetni
fazi in pozval k izboljšanju sistema notranje revizije. V tem vidim simbol spodbude, katere
namen je zagotoviti dolgoročno prihodnost in uspeh tega podjetja, v katerem sodelujejo
vodilne svetovne sile. S svojim glasom sem želela potrditi svoje zaupanje v to izjemno
velikopotezno znanstveno pustolovščino, ki naj bi prinesla znatne koristi. Fuzija je
zasnovana, da bi svetovnemu prebivalstvu zagotovila energijo, ki je čista, stalna in varna.
Prispevala bo k našim ukrepom v boju proti segrevanju ozračja in k naši energetski
neodvisnosti. Zagotoviti moramo sredstva, ki bodo v skladu s pomembnostjo perečih
vprašanj, informativno pa bi rada pojasnila, da se obseg dodeljenega proračuna in zamude,
na katere smo opozorili, nanašajo na tehnično in organizacijsko zapletenost tega
edinstvenega projekta. Od EU je odvisno, ali bo ohranila svoj sloves z okrepitvijo zavezanosti
ITER in isto zahtevala od svojih partnerjev.

Poročila: 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),    v pisni obliki. − (PT) Glasujem za ta predlog, ker se strinjam s
postopki podelitve razrešnice ob predlaganih ustreznih proračunskih sredstvih za vsak
razdelek.

Poročila: 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),    v pisni obliki. − (PT) Kriza, ki jo doživljamo, od nas zahteva,
da posebno pozornost namenjamo načinu porabe finančnih sredstev EU. Prednostne
naloge, ki jih je opredelil Parlament, je treba v celoti spoštovati, da bi z izvajanjem vse
strožjega finančnega poslovodenja povečali prihranke. Rezultate je mogoče izboljšati le z
nenehno samokritiko, kar bo omogočilo popravke vseh usmeritev, ki odstopajo od ciljev,
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ki jih je določila EU. Ker Odbor za proračunski nadzor predlaga potrditev te razrešnice, se
strinjam s priporočili poročevalca in glasujem za to poročilo.

Poročilo: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Kader Arif (S&D),    v pisni obliki. – (FR) Po poplavah, ki so leta 2010 prizadele Pakistan,
je Svet pozval k nujnim ukrepom, da bi podprli državo. Predlagal sem spremembo za
zavrnitev uredbe, ki jo je predlagala Komisija, saj so tovrstni trgovinski preferenciali dobra
zamisel v teoriji, ne pa v praksi. Naš odziv na humanitarno krizo ne more temeljiti na
trgovini, zlasti, ker je zdaj že eno leto po strahoti in zadeva ni tako nujna. Takšna pomoč
je nelogična in škodljiva, saj bodo na koncu nekateri ljudje v Evropi, predvsem tisti, ki
delajo v tekstilni industriji v več južnih državah, plačevali pomoč za Pakistan, ki bi jo morali
vsi kolektivno plačati. Poleg tega z osredotočanjem na le nekatere industrije ne pomagamo
vsem Pakistancem.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl. Predlog
Komisije, ki je bil predstavljen po poplavah brez primere, ki so lansko poletje prizadele
velik del ozemlja Pakistana, ima za namen razširitev avtonomnih trgovinskih preferencialov
na to državo glede 75 proizvodnih linij, ki so za Pakistan zanimive (predvsem tekstil in
oblačila), v obliki oprostitev carin, z izjemo enega proizvoda (etanola), za katerega se bo
uporabljala tarifna kvota.

Slavi Binev (NI),    v pisni obliki. – (BG) V celoti odpiram predlog uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan.
Trgovinski preferenciali so izjemno pomembni za Pakistan, ker bodo zagotovili trajnosten
razvoj države, ki je nedavno doživela več naravnih nesreč. Evropska unija bo ne le sklenila
sporazum s Pakistanom, ampak bo morala imeti ključno vlogo pri prepričevanju Indije,
da bo sporazum podprla v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Pozdravljam pomoč, ki jo Evropska
unija kot največji donator humanitarne pomoči na svetu daje Pakistanu po naravnih
nesrečah, ki so pretresle gospodarstvo in prebivalstvo te države. Vendar pa je uporaba
trgovinske politike EU kot oblike humanitarne in razvojne pomoči velika napaka. Po
mojem mnenju Komisija nikoli ne bi smela predlagati takšnih ukrepov, ne da bi najprej
opredelila gospodarski in družbeni vpliv na različne regije EU. Ena od najresnejših posledic
teh ukrepov bi lahko bila na Portugalskem, kjer tekstilna industrija in industrija oblačil
predstavljata 11 % izvoza in 160 tisoč delovnih mest in bi ju subvencionirana konkurenca
iz Pakistana močno prizadela.

Marielle De Sarnez (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Po hudih poplavah, ki so poleti 2010
prizadele Pakistan, je Evropska unija želela zagotoviti pomoč v obliki izjemnih trgovinskih
preferencialov. Čeprav je namen za to pobudo hvalevreden, se je vredno vprašati, kako
koristna bo v praksi in ali bo ta gospodarska pomoč dejansko dosegla Pakistance, zlasti
male proizvajalce in kmete, ki so jih poplave še posebej prizadele. Načrt pomoči Komisije,
ki temelji na trgovini, mora biti deležen posebnega postopka: pridobiti mora soglasje
Parlamenta in STO, ker ti trgovinski preferenciali odstopajo od osnovnih mednarodnih
trgovinskih pravil. Parlament je Komisiji pravkar dal zeleno luč za nadaljevanje pogovorov
s STO, vendar je vztrajala pri omejitvi njihovega trajanja in področja uporabe. Lahko bi
podvomili v modrost izbire tega počasnega, dolgotrajnega postopka namesto drugih
hitrejših, učinkovitejših oblik pomoči, ki bi do zdaj že prišle do Pakistana.
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Anne Delvaux (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem za to poročilo. Predvsem sem
bila navdušena, da bi morali zagotoviti daljnosežno spremljanje gibanja uvoza izdelkov,
na katere se nanaša ta uredba, in vzpostaviti carinski nadzor nad uvozom iz te uredbe. Prav
tako podpiram zamisel, da bi bilo treba predložiti četrtletno poročilo o uporabi in izvajanju
te uredbe.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. − (PT) To je poročilo o predlogu uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov
za Pakistan. Evropska unija je v smislu humanitarne pomoči vedno vodilna. To se je zgodilo
lani poleti, ko so poplave prizadele velik del Pakistana z ogromnimi človeškimi in
materialnimi izgubami. EU ni le zagotovila humanitarne pomoči v prvih urah po nesreči,
ampak si je prizadevala, da bi še drugače pomagala podpreti oživitev gospodarstva v državi,
kar je zajeto v predlagani uredbi. Vendar pa moramo zagotoviti zaščito pred tistimi vidiki,
ki bi lahko škodili nekaterim evropskim sektorjem, in sicer tekstilnemu. Poleg tega menim,
da „trgovinski preferenciali“ niso pravi način pomoči državi, ki je žrtev nesreče. Ti
preferenciali lahko celo pomenijo nevaren precedens. Ne smemo pozabiti, da je sedanja
gospodarska in finančna kriza ta podjetja, ki so najbolj izpostavljena globalizaciji, postavila
v ranljiv položaj, in je nesprejemljivo, da bi „trgovinski preferenciali“ škodljivo vplivali
nanje.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson in Åsa Westlund (S&D),    v pisni obliki. −
(SV) Švedski socialni demokrati podpiramo predlog Komisije, da po lanskoletnih poplavah
za omejen čas odpravimo vse uvozne dajatve za nekatere izdelke iz Pakistana. Ker je namen
teh trgovinskih preferencialov poskus podpreti oživitev pakistanskega gospodarstva in
prihodnji razvoj, mislimo, da bi morali biti ofenzivni in obsežni brez zaščitnih ukrepov
za EU, še zlasti, ker naj bi veljali zgolj omejen čas. Zagovarjamo spoštovanje človekovih
pravic, vključno s pravicami delavcev, in socialnih in okoljskih standardov ter demokratičnih
načel, ki morajo vedno biti vključeni kot pogoji v trgovinskih sporazumih. Glasovali smo
proti obširnim zahtevam glede človekovih pravic, kar predlaga poročilo, ker je povsem
nespametno pričakovati, da bi Pakistan lahko ravnal v skladu z njimi, preden naj bi začeli
s trgovinskimi preferenciali. Namesto tega verjamemo, da bi EU morala zahtevati izboljšave
na teh področjih, ki jih je mogoče hitro izvesti, predvsem glede na dejstvo, da bodo te
zahteve oblikovane, če se bo pozneje sklenil trgovinski sporazum med EU in Pakistanom.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. − (PT) Kot smo že večkrat povedali, tragedija,
ki je prizadela Pakistan, zahteva evropsko solidarnost. Vendar to ne sme biti izgovor za
to, da ogrozimo tekstilno industrijo v več državah članicah, kot je Portugalska. Obstajajo
še drugi načini za izkazovanje solidarnosti: učinkovitejše oblike pomoči, ki so usmerjene
v obnovitev prizadetih območij in izboljšanje življenjskih pogojev prizadetih ljudi na
podlagi politike učinkovitega in trajnega razvojnega sodelovanja in pomoči, ki podpira
celovit in trajnosten razvoj lokalnih skupnosti. Obstajajo tudi pravičnejše oblike pomoči.
Trgovinske koncesije koristijo predvsem evropskim uvoznikom, ki s tem potešijo svoje
davne želje. Po drugi strani pa škodijo tekstilni industriji ter državam in regijam, ki so
odvisne od nje. Vse to se dogaja v ozadju hude gospodarske krize in visoke brezposelnosti.

Čeprav je res, da ukrepi, ki jih predlaga Komisija, nikakor ne morejo biti izgovor za nove
izgube delovnih mest in vse večje izkoriščanje v evropski industriji, pa obenem ne moremo
spregledati objektivnih težav, ki jih bodo povzročili. Poročilo te priznava med svojimi
poskusi, da bi „pilulo posladkal“ z uvedbo zaščitnih ukrepov, ki pa njene učinkovine ne
spremenijo.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki  .  − (PT) To je le še en primer ščitenja interesov
velikih podjetij in finančnih institucij Evropske unije na račun industrije v državah z
najranljivejšimi gospodarstvi. Evropska unija z uvedbo nujnih avtonomnih trgovinskih
preferencialov za Pakistan prinaša ozke komercialne interese peščice – podjetij, jasno in
preprosto – na področje humanitarne pomoči.

To je vaja iz hinavščine, ki izkorišča naravno nesrečo, ki je prizadela Pakistan, za zadovoljitev
želja nekaj velikih podjetij v pristojnosti EU, kar bo škodilo tekstilni industriji EU ter
državam in regijam, ki so od nje najbolj odvisne. To je hud udarec za sektor, ki ga je močno
prizadela že liberalizacija svetovne trgovine in ki je skoncentriran v regijah z visoko ravnjo
brezposelnosti in revščine ter nizko gospodarsko raznolikostjo, kot je več regij v severnem
in osrednjem delu Portugalske.

Zato smo glasovali za predlog o zavrnitvi sporazum in obžalujemo, da ni bil sprejet. Vendar
pa smo glasovali tudi za to, da se vrne na Komisijo v upanju, da je še vedno mogoče
upoštevati stališče portugalskega parlamenta, ki je sprejel resolucijo proti tem trgovinskim
koncesijam. Potrebna solidarnost s Pakistanom mora biti pristna pomoč, ki temelji na
razvojni pomoči in politiki sodelovanja.

Bruno Gollnisch (NI),    v pisni obliki.  –  (FR) Lani so bile v Pakistanu hude poplave. Zamisel
Komisije za financiranje obnove je vključevala odpiranje ozemlja EU uvozu tekstila in
drugih občutljivih proizvodov, ne da bi jim naložili carinske dajatve, ali, kot je v večini
primerov, brez upoštevanja nevarnosti, s katero bi se s to novo enostransko konkurenco
spopadala evropska podjetja. Že to bi bil zadosten razlog za glasovanje proti temu poročilu.
Ta parlament je poročilo zavrnil, čeprav je bila uvedena določba, ki navaja, da se ta posebni
trgovinski sporazum lahko prekine, če se ugotovi, da Pakistan podpira teroristične
organizacije.

Zadovoljil se je s preložitvijo končnega glasovanja. Zdi se, da moramo enkrat za vselej
odpraviti nejasnosti glede tega, za kaj se pakistanske oblasti res zavzemajo, pa naj bo to
dajanje zatočišča teroristom, pomoč Talibanom, zlasti v plemenskih območjih, ali
preganjanje kristjanov.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Glasoval sem za ta dokument. Predlog
Komisije, ki je bil predstavljen po poplavah brez primere, ki so lansko poletje prizadele
velik del ozemlja Pakistana, ima za namen razširitev avtonomnih trgovinskih preferencialov
na to državo glede 75 proizvodnih linij, ki so za Pakistan zanimive (predvsem tekstil in
oblačila), v obliki oprostitev carin, z izjemo enega proizvoda (etanola), za katerega se bo
uporabljala tarifna kvota. Vendar pa kljub temu, da se bodo avtonomni trgovinski
preferenciali razširili na Pakistan za obdobje treh let, Komisija ni izvedla celovite presoje
vplivov predlaganih ukrepov pred sprejetjem predloga uredbe. Poleg tega je treba omeniti,
da predlog Komisije Pakistanu ne nalaga nobenega bremena na področju človekovih in
socialnih pravic, v nasprotju s tistim, kar bi se zgodilo, če bi se tej državi dodelil status
GSP+. Čeprav bi lahko trdili, da predlagani ukrepi glede na posebne okoliščine, ki so vodile
do sklepa o dodelitvi avtonomnih trgovinskih preferencialov Pakistanu, ne bodo
predstavljali zavezujočega precedensa, ta obrazložitev ni v celoti prepričljiva. Seveda ni
mogoče izključiti tega, da bodo lahko sklepu o dodelitvi avtonomnih trgovinskih
preferencialov Pakistanu zaradi poplav v prihodnje sledile druge podobne pobude. Poleg
tega obstaja nevarnost, da bo sprejetje avtonomnih trgovinskih preferencialov, ki bo ločeno
od kakršne koli pogojenosti s človekovimi pravicami, dejansko škodilo sedanjemu sistemu
preferencialov Evropske unije, ki temelji na spoštovanju vseh temeljnih pravic in vrednot.
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Elisabeth Köstinger (PPE),    v pisni obliki. – (DE) Evropska unija je v svetu znana po tem,
da zagotavlja pomoč, kjer je ta potrebna. EU je to še enkrat dokazala s hitrimi plačili pomoči
po strašnih poplavah in njihovih posledicah v Pakistanu leta 2010. V naslednjem koraku
je Komisija nameravala dati zagon v gospodarskem smislu in zagotoviti odpravo dajatev
za tekstil in etanol. Ta pristop se zdi izredno sporen. Dejstvo je, da mora ta pobuda najprej
dobiti zeleno luč na ravni Svetovne trgovinske organizacije (STO). Šele potem bi se dejavno
vključil Parlament in sprejel odločitev.

David Martin (S&D),    v pisni obliki .  − Močno obžalujem, da se je Parlament med
glasovanjem o avtonomnih trgovinskih preferencialih za Pakistan strinjal glede zmanjšanja
ugodnosti na eno leto, s čimer se znatno zmanjšajo koristi za Pakistan.

Mario Mauro (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za, predvsem ob upoštevanju
spremembe, pri kateri vidimo, da: „Brez poseganja v pogoje iz odstavka 1, je upravičenost
do koriščenja preferencialne ureditve iz člena 1 odvisna od spoštovanja človekovih pravic,
vključno s temeljnimi pravicami delavcev, in temeljnih načel demokracije v Pakistanu“.
Spoštovanje človekovih pravic mora biti nujni glavni pogoj za vsak sporazum s tretjimi
državami.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) To poročilo nam omogoča, da
je pomoč, ki jo zagotavljamo že uničeni državi, odvisna od zaveze države, da opusti vse
oblike trgovinskega protekcionizma. To je krivičen predlog in glasujem proti temu poročilu.

Alexander Mirsky (S&D),    v pisni obliki.  − Kot je znano, je Evropski svet po uničujočih
poplavah brez primere v Pakistanu julija in avgusta 2010 na svojem sestanku 16. septembra
pooblastila ministre, da se nujno dogovorijo o obsežnem svežnju kratko-, srednje- in
dolgoročnih ukrepov, ki bodo podprli gospodarsko oživitev Pakistana in prihodnji razvoj.
Predlog uredbe razširi avtonomne trgovinske preferenciale Pakistanu z odpravo vseh tarif
za nekatere proizvode, ki so v interesu Paskistana za omejeno obdobje. Vzpostavljen je bil
seznam 75 proizvodnih linij, ki so pomembne za Pakistanski uvoz (predvsem tekstil in
oblačila). Izbrane proizvodne linije znašajo skoraj 900 milijonov EUR uvoza, kar predstavlja
27 % uvoza EU iz Pakistana (3,3 milijarde EUR). Glasoval sem „za“.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Poleg obljubljenih več kot 415 milijonov EUR
takojšnje pomoči se je EU odzvala na nesrečo, ki so jo v Pakistanu povzročile poplave, z
izrednimi trgovinskimi ukrepi za povečanje pakistanskega izvoza. Evropska komisija je
predlagala sveženj 75 tarifnih linij glede glavnih pakistanskih izvoznih sektorjev na
območjih, ki so jih poplave najbolj prizadele. Pakistansko trgovino z Unijo sestavljajo v
glavnem tekstilni izdelki in oblačila, ki so po podatkih Komisije leta 2009 predstavljali
73,7 % pakistanskega izvoza v Unijo. Po ocenah EU naj bi z zagotavljanjem teh trgovinskih
preferencialov povzročili le omejene škodljive učinke na notranjem trgu in naj ne bi
negativno vplivali na najmanj razvite članice Svetovne trgovinske organizacije (STO). Kljub
temu je treba pričakovati, da bo enostranska opustitev dajatev imela za posledico postopke
za ugotavljanje kršitev pri STO.

Če se Pakistanu dovoli, da se pridruži tistim državam, ki uživajo preferencialne tarifne
stopnje – z drugimi besedami, če bo na tako imenovanem seznamu „GSP+“ – potem bi
lahko rekli, da se je zadeva rešila. Neusklajeni hitri odzivi so komaj kaj v pomoč. Tekstilna
in še zlasti oblačilna industrija je v krizi v številnih državah članicah kot rezultat
preoblikovanja. Negativnih učinkov trgovinskih preferencialov tako ni mogoče izključiti,
zato sem poročilo zavrnil.
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Vital Moreira (S&D),    v pisni obliki. − (PT) Glasoval sem proti dodelitvi trgovinskih
preferencialov Pakistanu z uvedbo oprostitve uvoznih dajatev pod pretvezo poplav, ki so
se zgodile lansko leto. Mislim, da uporaba izrednih trgovinskih preferencialov kot sredstva
nujne pomoči, ki ima svoje instrumente, proti pravilom mednarodnega trgovinskega prava,
ni logična. Evropska unija tega še nikoli prej ni storila, prav tako tega niso naredile druge
države. Nobena druga razvita država ni šla po isti poti: niti ZDA, Japonska, Avstralija, nova
Zelandija ali Kanada. Tudi če bi bile ugodnosti, dane Pakistanu, nekakšna „nagrada“ za
njegovo vlogo v Afganistanu, menim, da uporaba trgovinskih preferencialov kot političnega
instrumenta vzpostavlja nevaren precedens.

Poleg tega bodo trgovinske preferenciale, zagotovljene Pakistanu, plačale najbolj prizadete
evropske industrije, in sicer tekstilna industrija južne Evrope, pa tudi revne države, kot so
na primer Bangladeš ali države Severne Afrike, ki enake proizvode izvažajo v Evropo in ki
bodo trpele zaradi preusmeritve evropskega uvoza na Pakistan.

Vendar pa sem glasoval za predlagane spremembe, ki bistveno zmanjšajo negativni vpliv
predloga: zaščitna klavzula, enoletna omejitev in klavzula o človekovih pravicah.

Franz Obermayr (NI),    v pisni obliki. – (DE) Nihče ne oporeka, da je treba podpreti države
v razvoju, kot je Pakistan, ki so ga večkrat zaporedoma opustošile poplave. Vendar mora
EU zagotoviti, da njene partnerske države v takšnih trgovinskih sporazumih prav tako
izpolnjujejo nekatere zahteve, še zlasti, če gre za odpravo dajatev. Ne moremo dopustiti,
da bi takšna opustitev dajatev škodila domači tekstilni industriji, pri čemer EU niti najmanj
ne razmišlja o tem, ali so ti proizvodi nastali ob izkoriščanju dela otrok in ali bodo s
prejetimi sredstvi neposredno podprli terorizem. Obširne opustitve dajatev morajo tako
biti povezane z absolutno obveznostjo spoštovanja človekovih pravic. V mislih imam, na
primer, krščanske manjšine in pravice žensk. V tej državi je še zlasti zaskrbljujoč bogokletni
zakon: vsak, ki užali Mohameda, je obsojen na smrt. Fundamentalizem je v Pakistanu
močno razširjen na vseh ravneh družbe – še toliko bolj po smrti Osame Bin Ladna –, tudi
med študenti slavne Mednarodne islamske univerze. Trditev, da trgovinski preferenciali
spodbujajo napredek in se borijo proti radikalizmu, zato ne drži. EU ne sme le preprosto
podeliti trgovinskih preferencialov, kjer se ne upoštevajo pomembne zadeve osnovne
zakonodaje. Zato sem glasoval proti poročilu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Po poplavah, ki so lansko poletje
prizadele velik del ozemlja Pakistana, je Komisija pripravila predlog o podelitvi obsežnih
avtonomnih trgovinskih preferencialov tej državi v obliki oprostitev carin, kar bi vplivalo
na 75 proizvodnih linij, ki so za Pakistan zanimive: predvsem tekstil in oblačila. Ta ukrep,
ki je bil predstavljen kot začasen, vendar za obdobje treh let, bi močno vplival na portugalski
tekstilni sektor, zato sem glasovala proti temu poročilu. Ker pa je bilo poročilo sprejeto,
sem uspešno zagovarjala omejitev trajanja trgovinskih preferencialov na eno leto od dneva
začetka veljavnosti teh ukrepov, da bi čim bolj zmanjšali posledice za portugalsko tekstilno
industrijo. Obdobje bi lahko po temeljiti oceni vpliva na evropsko tekstilno industrijo, ki
bi jo predstavili Komisiji, tudi še podaljšali. In na koncu, glasovala sem tudi za – spet ob
misli na portugalsko tekstilno industrijo – uvedbo zaščitne klavzule, ki zagotavlja, da je
mogoče kadar koli ponovno vzpostaviti običajne carinske tarife za določen proizvod, ki
se uvaža iz Pakistana pod pogoji, ki povzročajo hude težave ali resno ogrožajo proizvajalce
EU s podobnimi ali neposredno konkurenčnimi proizvodi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Zeleni smo od samega začetka
pozdravili zamisel o podpori pakistanskih prizadevanj za premagovanje lakote in trpljenja
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po poplavah. Naša glavna kritika pa je bila, da gre za ukrep, ki se osredotoča na državo, ki
jo je prizadel terorizem, ne da bi navedli ta politični program in ne da bi te ukrepe vključili
v sklop ukrepov, ki se nanašajo na politični okvir. Poleg tega se Zeleni bojijo, da bi ti ukrepi
utrdili pot vključitvi Pakistana v shemo SSP+, ne da bi država podpisala in izvajala ustrezne
delovne in okoljske konvencije (kaj šele ženevske konvencije). In na koncu, Zeleni so želeli
iz seznama izdelkov, za katere velja dajatev prosta obravnava pri uvozu, izključiti etanol,
ker bi bil izdelan iz sladkornega trsa, ki bi nadomestil posevke za živila, in bi pomenil
posevek, ki povzroča toplogredne pline in ne ustvarja znatnega števila delovnih mest. Na
žalost pa nobena od sprememb, ki so jo predlagali Zeleni, ni bila sprejeta. Besedilo je bilo
na koncu vrnjeno odboru.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Do danes sprejetega predloga je prišlo po
poplavah brez primere, ki so lani poleti uničile velik del pakistanskega ozemlja. Namen
končnega dokumenta je zagotovitev avtonomnih trgovinskih preferencialov tej državi
glede 75 proizvodnih linij, ki so za Pakistan zanimive (predvsem tekstil in oblačila), v obliki
oprostitve carin, z izjemo enega proizvoda (etanola), za katerega se bo uporabljala tarifna
kvota.

Predlagani ukrepi bi morali biti pozdravljeni kot odličen primer sinergij, ki jih je omogočil
začetek veljave Lizbonske pogodbe. Medtem ko so Evropska unija in njene države članice
Pakistanu že velikodušno posredovale humanitarno pomoč, pa je razširitev trgovinskih
preferencialov na to državo del večjega svežnja ukrepov za odpravo srednje- in dolgoročnih
gospodarskih posledic katastrofalnih poplav.

Zagotavljanje obnove in prihodnjega trajnostnega razvoja Pakistana je izrednega pomena
ne samo za državljane, ampak tudi za varnost in stabilnost regije. Stabilen in uspešen
Pakistan, ki bi se izognil ekstremizmu ali fundamentalizmu, je očitno v interesu Evropske
unije.

Keith Taylor (Verts/ALE),    v pisni obliki  .   − Ko smo oktobra 2010 prvič slišali za načrte
Komisije v zvezi s pomočjo Pakistanu, da bi si opomogel po strašnih poplavah z odpravo
carinskih tarif, smo bili Zeleni navdušeni nad pomočjo. To smo še vedno, vendar je prej
preprosta zamisel postala preveč zapletena in neizvedljiva. Prvotno je bila ta shema za 3
leta, čeprav smo želeli, da bi bila daljša, da bi povečali zanimanje vlagateljev. Ko pa so se
vključile različne poslovne in interesne skupine, je bil predlog zmanjšan na le 12 mesecev
in četrtletne preglede! Vsak dogovor pa potrebuje odstopanje Svetovne trgovinske
organizacije, ki pa ga niso odobrili, ker so nekatere države članice (predvsem Indija)
zaskrbljene zaradi učinka, ki bi ga brezcarinski pakistanski tekstila imel na domače trge.
V petih mesecih ni bilo napredka in velika verjetnost obstaja, da ga v bližnji prihodnosti
ali sploh kdaj prav tako ne bo.

Na plenarnem zasedanju danes sem podprl spremembo o tem, da se celotno poročilo
pošlje spet na odbor, da ga ponovno pripravi. S tem nisem glasoval proti pomoči Pakistanu,
ampak sem ugotovil, da poročilo, ki je pred nami, preprosto ne bi zagotovilo tega, kar
Pakistan potrebuje. Zame je največji kamen spotike STO. Mislim, da je potrebna temeljite
reorganizacije v ustrezno demokratično, odgovorno in pregledno telo.

Nuno Teixeira (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Naravna nesreča, ki je avgusta lani doletela
ljudi v Pakistanu, se nas je vseh dotaknila in si zasluži solidarnost Evropske unije. Evropska
unija mora pokazati svojo podporo Pakistanu in mora pomagati čim bolj zmanjšati
uničujoče učinke poplav, kot je to storila s politiko humanitarne pomoči in mednarodnega
sodelovanja pri drugih tragičnih dogodkih. Vendar ima lahko poskus uporabe skupne
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trgovinske politike za izražanje te solidarnosti neželene posledice za prihodnost, tako v
tem primeru kot tudi pri drugih, ki bi se pojavili.

Na ravni notranjega trga so učinki za proizvodnjo evropskih držav, kot je Portugalska,
negativni. Tudi učinki na mednarodni ravni so skrb vzbujajoči, ker bodo povzročili
odstopanje v Svetovni trgovinski organizaciji (STO), v ključnem sektorju za številne države
v razvoju.

Zato in ob upoštevanju, da je treba spodbuditi presojo vplivov, da bi ocenili posledice
sporazuma v EU, sem glasoval za predlog spremembe 43, ki zavrača predlog Evropske
komisije za dodelitev trgovinskih preferencialov Pakistanu.

Viktor Uspaskich (ALDE),    v pisni obliki.  −  (LT) Čas je, da EU ponovno razmisli o svojem
dolgoročnem trgovinskem programu. Ne moremo se pretvarjati, da so nekatere države v
razvoju, ki jim je EU podelila poseben status, enake, kot so bile pred desetletjem. Nekatere
od teh držav (kot so Brazilija, Rusija, Argentina, Savdska Arabija in Katar) so zdaj
gospodarsko najmočnejše. Medtem pa se države, kot je Litva, borijo za preživetje. Če bodo
Pakistanu dodeljeni trgovinski preferenciali za tekstilni sektor, kot predlaga to poročilo,
se bo Litva znašla v zelo ranljivem položaju, ker tekstil predstavlja skoraj 6 % vsega izvoza.
Poleg tega bi morala EU več pozornosti nameniti razmeram njenih trgovinskih partneric
na področju človekovih pravic. Spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel
mora biti temeljni element trgovinske politike EU. Glede teh zadev ne more biti
kompromisa. Zato sem zaskrbljen zaradi predloga Komisije za podelitev avtonomnih
trgovinskih preferencialov Pakistanu. EU bi seveda rada videla, da bi Pakistan užival
stabilnost in razcvet, vendar pa moramo zaradi krize pravilno zastaviti svoje prednostne
naloge. Kot so pokazali dogodki v zadnjih tednih, Pakistan ostaja žarišče terorizma in
ekstremizma. EU bi morala biti previdna, da ne pošilja napačnega sporočila.

Poročilo: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. − (PT) Sedanji sistem neposrednih tujih naložb,
ki ga ureja neskončna množica prekrivajočih se in včasih tudi nasprotujočih si dvostranskih
sporazumov o naložbah med državami članicami, je treba v razumnem času nadomestiti
z novim okvirom sodobnih sporazumov EU o naložbah, ki bodo v skladu s cilji horizontalne
politike EU. Prav tako podpiram stališče poročevalca, ki močno podpira pristop soobstoja
v predlogu uredbe Komisije. Brez dvoma je bistveno, da s postopkom podelitve dovoljenja
obstoječi dvostranski sporazumi o naložbah držav članic ostanejo veljavni in da se lahko
države članice pod jasnimi pogoji začnejo ponovno pogajati o obstoječih dvostranskih
sporazumih o naložbah, dokončno sklenejo tiste, o katerih se še pogajajo, obenem pa se
začnejo pogajati o novih. Pravna gotovost pa ostaja relativen pojem, dokler prehodno
obdobje režima za zaščito naložb ne bo končano in glede na pogoje veljavnosti obstoječih
dvostranskih sporazumov o naložbah držav članic v skladu z mednarodnim javnim pravom.
Glasujem za poročilo z opominom, da je treba še naprej razpravljati o tej zadevi, da bo
imela boljši pravni okvir.

Kader Arif (S&D),    v pisni obliki. – (FR) Naložbe so od Lizbonske pogodbe področje, kjer
ima EU izključno pristojnost. Zato je Parlament prvotno odločil o obliki prihodnje evropske
naložbene politike. To je poročilo, ki sem ga sam pripravil in o katerem smo glasovali na
zadnjem delnem zasedanju aprila 2011. Parlament je v poročilu gospoda Schlyterja preučil
prehodne dogovore za upravljanje sporazumov o naložbah med državami članicami in
tretjimi državami. Tako kot pri glasovanju v odboru sem zagovarjal vizijo Skupnosti in
navedel, da bi morala Komisija pozorno preučiti že obstoječe dogovore, da bi preverila
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njihovo skladnost s pogodbami in zakonodajo EU ter politiko EU, predvsem s cilji
zunanjepolitičnega delovanja Unije glede trajnostnega razvoja. Vendar je vizija, ki je na
koncu prevladala, desničarska vizija, v kateri ima zaščita zasebnih vlagateljev prednost
pred temi cilji, ki temeljijo na splošnem interesu. Na žalost je malo verjetno, da bodo
pogajanja, ki se bodo zdaj začela s Svetom, popravila naš cilj v EU, kjer se dobro Unije kot
celote le redko uspe zoperstaviti nacionalnemu egoizmu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Pred začetkom veljavnosti Lizbonske
pogodbe so države članice Unije v glavnem ohranjale veliko število dvostranskih naložbenih
sporazumov s tretjimi državami. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe so neposredne
tuje naložbe izključna pristojnost EU in postanejo sestavni del skupne trgovinske politike
EU. Podprl sem to poročilo, ki predvideva prehodno obdobje za prenos te pristojnosti na
raven EU, kar bo v prihodnje pomagalo zagotoviti visoko raven zaščite vlagateljev pred
samovoljnim ravnanjem tretjih držav.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Glasovala sem za to poročilo, ker je
skupna trgovinska politika EU po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe postala eno od
skupnih področij politike EU, kjer ima EU izključno pristojnost. Tako je treba naložbeno
politiko, področje, ki je v okviru skupne trgovinske politike, prav tako usklajevati na ravni
EU. Države članice upoštevajo delno prekrivajoče se in pogosto tudi nasprotujoče si
dvostranske sporazume o naložbah s tretjimi državami, kar ovira cilje skupne trgovinske
politike EU in oblikovanje podobe EU kot enotnega trgovinskega območja v nadnacionalni
in svetovni trgovini. Najpomembnejši cilj tega poročila je nemoten prehod od naložbenih
politik, ki jih izvajajo države članice, k skupni naložbeni politiki EU ob zagotavljanju pravne
varnosti za vse strani in sporazume, ki so že sklenjeni za udeležence v prehodnem obdobju,
ko se stari pravni okvir nadomešča z novo uredbo.To poročilo v bistvu obravnava dve
temeljni vprašanji – časovni razpored za prehod in primere ter postopke za odvzem
dovoljenja za pogajanja s tretjimi državami, ki ga Komisija podeli državi članici v prehodnem
obdobju.

Vito Bonsignore (PPE),    v pisni obliki . – (IT) Podprl sem to poročilo z glasovanjem zanj,
ker menim, da v prehodnem obdobju potrebujemo pravila, da bi zagotovili pravno gotovost
in se izognili sporom ter vrzelim v zakonodaji. Poročilo gospoda Schlyterja pravzaprav
izhaja iz predloga uredbe Komisije, ki zagotavlja izključno pristojnost EU na področju
neposrednih tujih naložb, s čimer se nadomestijo sporazumi, ki jih je uvedlo 27 držav
članic, in se prav tako vzpostavi prehodno obdobje za obstoječe dvostranske pogodbe. In
na koncu, strinjam se z gospodom Schlyterjem glede pomena določitve datuma, ki bo
označeval prehodno obdobje, da bi zaščitili konkurenčnost evropskega gospodarstva in
vlagateljem zagotovili jasno sliko sedanjih in prihodnjih regulatornih standardov.

Jan Březina (PPE),    v pisni obliki. – (CS) Sprejetje odobrene uredbe je potrebno, saj je treba
sedanji sistem, ki ga sestavlja veliko število vzajemno prekrivajočih se in pogosto tudi
nasprotujočih si dvostranskih naložbenih sporazumov držav članic, v razumnem času
nadomestiti z novim okvirom sodobnih naložbenih sporazumov EU, ki bodo v skladu s
cilji horizontalne politike EU. Uredba je zato logičen in edini možni odziv za vključitev
politike v področje tujih neposrednih naložb kot izključnih pristojnosti EU, ki tvori del
skupne trgovinske politike EU. Politika ima pomembno vlogo pri zagotavljanju visoke
ravni pravne varnosti v obdobju prehoda. Zato se v celoti strinjam s predlogom Komisije,
ki računa na soobstoj sporazumov. Bistveno je, da že sklenjeni sporazumi držav članic o
naložbah ostanejo veljavni na podlagi postopka odobritve in da se lahko države članice
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pod jasnimi pogoji pogajajo o njihovih spremembah, dokončno sklenejo tiste, o katerih
se še pogajajo, obenem pa se začnejo pogajati o novih.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Da bi uskladili zunanjo politiko
EU, glasujem za spremembo sedanjega sistema dvostranskih sporazumov o naložbah med
državami članicami in tretjimi državami. Prav tako kot poročevalca me skrbi zagotavljanje
pravne varnosti v procesu prehoda, kar pomeni, da je treba uvesti končni rok za to in
pojasniti pogoje za odvzem dovoljenja.

Anne Delvaux (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Obstajati bi morala možnost, da bi na ravni
EU usklajevali naložbene politike držav članic in glede njih sprejemali odločitve. Za sedanji
sistem so značilne neštete dvostranske pogodbe, ki se prekrivajo ali podvajajo in si v bistvu
pogosto nasprotujejo. Ker se ukvarjamo z oblikovanjem ustrezne evropske naložbene
politike, mislim, da bi bilo koristno glasovati za to, da bi morale države članice pri
ponovnem pogajanju o dvostranskih sporazumih ali pri pogajanjih o novih pogodbah
predvideti mehanizem za reševanje sporov, v katerem bi bilo omogočeno sodelovanje
Komisije, celo v zgolj svetovalni vlogi, prav tako pa bi bilo treba ukiniti zahteve o zaupnosti,
da bi izvršilnemu organu EU omogočili sodelovanje v tej vlogi.

Prav tako sem zahtevala, da bi morala Komisija Parlamentu in Svetu vsaj pet let po začetku
veljavnosti te uredbe predstaviti poročilo o stanju v zvezi s pregledovanjem obstoječih
dvostranskih sporazumov, predvsem glede števila dvostranskih sporazumov, o katerih so
se različne države članice ponovno pogajale.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Tuje neposredne naložbe so z začetkom veljavnosti
Lizbonske pogodbe in v skladu s členoma 206 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU) postale izključna pristojnost Evropske unije. Številni dvostranski sporazumi so
zdaj veljavni in jih je treba nujno nadomestiti z novim okvirom za naložbene sporazume
EU v skladu s horizontalnimi političnimi cilji.

Zdaj skušamo zagotoviti poštene in učinkovite prehodne ukrepe, ki bodo zaščitili veljavne
dvostranske sporazume, in ne pozabiti na pričakovanja vlagateljev. Zato se moramo izogniti
pravnim vrzelim in zagotoviti premišljen prehod.

Tako pozivam vse, ki sodelujejo v trialogih, naj ustrezno pretehtajo potrebo po zaščiti
upravičenih pričakovanj in po ustrezni uporabi Lizbonske pogodbe ter pri tem posebno
pozornost namenijo členom, ki se nanašajo na ponoven pregled in odvzem dovoljenja.

Poročevalca bi rad pohvalil za vsa prizadevanja, vendar pa pozivam k večji pozornosti in
kompromisu.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. − (PT) To je poročilo o predlogu uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o
naložbah med državami članicami in tretjimi državami. V skladu s členom 207(1) Pogodbe
o delovanju Evropske unije je to izključna pristojnost Evropske unije, saj se nanaša na
zadeve tujih neposrednih naložb. Ne da bi podvomil v potrebo po tem, da obstoječe
dvostranske pogodbe držav članic ostanejo veljavne, se strinjam s stališčem poročevalca
glede zagotavljanja visoke stopnje pravne varnosti v prehodnem obdobju in s tremi razlogi
za odvzem dovoljenja za dvostransko pogodbo: „nasprotja z zakonodajo Unije“, „sporazum
se delno ali v celoti prekriva z veljavnim sporazumom z navedeno tretjo državo in to
prekrivanje v slednjem sporazumu ni obravnavano“ ter pogodbe, ki „ovirajo razvoj in
izvajanje naložbenih politik Unije“.
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João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. − (PT) Trgovinska politika je še eno področje,
kjer so bile državam članicam odvzete pristojnosti, EU pa je nato dobila „izključno
pristojnost“. To je temelj tega predloga uredbe: z drugimi besedami, gre za uporabo
člena 207(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa izključno pristojnost
EU glede tujih neposrednih naložb kot dela skupne trgovinske politike.

Pomen trgovinske politike in seveda naložbene politike kot instrumentov za spodbujanje
interesov države in njenih ljudi v skladu s posebnimi značilnostmi in pogoji je več kot
jasen. Kar je prav tako jasno – kot je v primeru Portugalske, na primer –, je škoda, ki je
posledica trgovinskih in naložbenih politik, ki ne upoštevajo interesov, okoliščin in pogojev
države, saj o njih pravzaprav odločajo glavne sile EU, ki branijo interese svojih velikih
podjetij, z okrepitvijo pristojnosti Unije pa se je ravnovesje v EU odločno nagnilo proti
tem silam.

Namen te uredbe je med drugim pooblastiti Komisijo, da lahko odvzame dovoljenje in da
od držav članic zahteva, da se pogajajo ali zavrnejo dvostranske sporazume o naložbah in
sprejmejo nove dvostranske sporazume o naložbah. To so razlogi, da smo glasovali proti.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki  .  − (PT) Splošno znano je, da ima Evropska
unija izključne pristojnosti na področju zunanjetrgovinske politike, ki je podlaga za ta
predlog uredbe. Temelji na členu 207(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki
določa izključno pristojnost EU glede tujih neposrednih naložb kot dela skupne trgovinske
politike.

Vendar pa stališča Evropske komisije na splošno ne spoštujejo interesov vseh držav članic
enako. Pomen trgovinske politike in seveda naložbene politike kot instrumentov za
spodbujanje interesov države in njenih ljudi v skladu s posebnimi značilnostmi in pogoji
je več kot jasen.

Kar je prav tako jasno – kot je v primeru Portugalske, na primer –, je škoda, ki je posledica
trgovinskih in naložbenih politik, ki ne upoštevajo interesov, okoliščin in pogojev države,
saj o njih odločajo pravzaprav odločajo glavne sile EU, ki branijo interese svojih velikih
podjetij, z okrepitvijo pristojnosti Unije pa se je ravnovesje v EU odločno nagnilo proti
tem silam.

Namen te uredbe je med drugim pooblastiti Komisijo, da lahko odvzame dovoljenje in da
od držav članic zahteva, da se pogajajo ali zavrnejo dvostranske sporazume o naložbah in
sprejmejo nove dvostranske sporazume o naložbah. Zato smo glasovali proti.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    v pisni obliki.  − To poročilo obravnava mednarodne
naložbene sporazume s tretjimi državami. Glavni cilj teh sporazumov je zagotoviti visoko
raven zaščite naložb in vlagateljev pred samovoljnim ravnanjem vlad ali držav, v katerih
se vlaga. Pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe so bile države članice odgovorne
za pogajanja za sklenitev teh sporazumov o naložbah. Z Lizbonsko pogodbo so tuje
neposredne naložbe postale izključna pristojnost EU in sestavni del zunanjetrgovinske
politike EU. Osebno menim, da bi bila lahko razvojna politika EU nadrejena trgovinski in
naložbeni politiki Unije.

Juozas Imbrasas (EFD),    v pisni obliki.  −  (LT) Glasoval sem za ta dokument, ker predlaga,
naj bi Uredba zagotovila možnost, da Komisija ne podeli dovoljenja, da od države članice
zahteva, naj se znova pogaja ali prekine dvostranski sporazum o naložbah in da odobri
dvostranske naložbene sporazume, za katere so se države članice dogovorile v pogajanjih.
Prav tako določa pogoje o tem, kako, kdaj in o čem se je mogoče pogajati. Po začetku
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veljavnosti Lizbonske pogodbe so tuje neposredne naložbe vključene na seznam zadev,
ki sodijo na področje skupne trgovinske politike. V skladu s členom 3(1)(e) Pogodbe o
delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: Pogodba) ima Unija izključno pristojnost v zvezi
s skupno trgovinsko politiko. Zato lahko samo Unija izdaja zakonodajne in sprejema
pravno zavezujoče akte na navedenem področju. Države članice lahko to storijo samo, če
jih Komisija pooblasti v skladu s členom 2(1) Pogodbe. Navedeno razmerje se bo razvijalo
hkrati z izvajanjem pristojnosti Unije na področju skupne naložbene politike, osrednji cilj
pa je oblikovati najboljši možni sistem za enako zaščito naložb vlagateljev v vseh državah
članicah ter enake pogoje za naložbe na tretjih trgih .  Ker se bo nova naložbena politika
razvijala v skladu s prehodno veljavnostjo dvostranskih sporazumov o naložbah, ki so jih
sklenile države članice, mora priznavati pravice vlagateljev, katerih naložbe so del področja
uporabe teh sporazumov, ter zagotavljati njihovo pravno varnost. Komisija bi morala
sprejeti potrebne ukrepe za postopno nadomeščanje obstoječih sporazumov o naložbah
z novimi sporazumi, ki naj bi zagotovili najboljšo možno raven zaščite.

Elisabeth Köstinger (PPE),    v pisni obliki. – (DE) Komisija ima od Lizbonske pogodbe
izključno pristojnost, da se pogaja in sklepa dvostranske sporazume o naložbah s tretjimi
državami. Obstaja več kot tisoč sporazumov, za še okrog 200 novih pa trenutno še potekajo
pogajanja. Da ta prenos pristojnosti ne bi povzročil trdega pristanka za EU, bi morale
države članice še naprej zagotavljati pravno varnost vlagateljem v prehodnem obdobju.
Parlament je poslal močan signal na prvi obravnavi in zagovarja trdno in varno fazo za
prenos pristojnosti.

Petru Constantin Luhan (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Po začetku veljavnosti Pogodbe o
delovanju Evropske unije so sporazumi o naložbah za države članice še vedno obvezni in
jih je treba obravnavati v skladu z izključno pristojnostjo EU na področju neposrednih
tujih naložb. Ta predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta bo omogočil, da vsi
trenutno veljavni sporazumi o naložbah med državami članicami in tretjimi državami
ostanejo veljavni. Mislim, da nam bo to omogočilo izrecno jamstvo pravne gotovosti glede
pogojev, ki so jih vlagatelji deležni.

Poleg tega predlog prav tako določa pogoje, pod katerimi se bodo lahko države članice
pogajale in sklenile nove dvostranske sporazume o naložbah s tretjimi državami, kar se
obravnava kot izjemni prehodni ukrep.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Glasoval sem za poročilo in pozdravljam dejstvo,
da so dvostranski sporazumi o naložbah zdaj del skupne trgovinske politike.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) To poročilo prepoveduje državam
članicam, da bi se pogajale ali celo ohranjale dvostranske sporazume o naložbah s tretjimi
državami, če sporazumi niso v skladu s stališči Evropske komisije. Nacionalna suverenost
na tem področju je odpravljena. Lizbonska pogodba nas je pripeljala do točke, ko je
prepovedana vsaka oblika dvostranskega vlaganja v pomoč drugi državi, vse pristojnosti
pa so v rokah Komisije, neizvoljenega telesa. Glasoval bom proti.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Ne moremo pričakovati, da bo tisto, kar je
spodletelo Svetovni trgovinski organizaciji (STO) in Organizaciji za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD) – to je razsvetliti pragozd dvostranskih sporazumov o
naložbah –, uspelo na ravni EU. Na višji ravni je bil izveden poskus uvesti celovitejše
večnacionalne predpise za tuje neposredne naložbe, ki bi veljali za vse gospodarske sektorje.
Bolj dolgoročno bo večja verjetnost, da se doseže cilj, v resnici pa je odvisno od tega, kako
se to dejansko organizira. Težava je v tem, da zavezujoče arbitražne razsodbe glede
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dvostranskih sporazumov o naložbah, ki temeljijo na mednarodnem pravu, lahko zahtevajo
zavezanost držav članic vlagateljem, zaradi česar lahko pride do postopka za ugotavljanje
kršitev pogodbe EU. Rešitve za to še ni.

Poročilo je le malo pozornosti namenja morebitnim negativnim vidikom naložbene politike,
na primer strahu domačega prebivalstva pred izgubo delovnega mesta ali zmanjšanjem
plač zaradi oddajanja del zunanjim izvajalcem in selitve proizvodnje. Neposredne naložbe
nikakor niso čudežna rešitev, kot se jih prikazuje. Nekatere države v razvoju so to morale
spoznati na boleč način. Zato sem glasoval proti temu poročilu.

Claudio Morganti (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Zaradi sprejetja Lizbonske pogodbe so
države članice na žalost izgubile svoje pristojnosti v zvezi z upravljanjem tujih neposrednih
naložb, kar je postalo izključna pristojnost Unije. Takšna velika sprememba zahteva
prehodne predpise, ki urejajo njeno izvajanje: poročilo, o katerem smo danes glasovali, se
zdi sprejemljiv kompromis, saj ščiti sporazume, ki so jih na dvostranski podlagi že sklenile
različne države članice, in postavlja temelje za morebitne nove dvostranske sporazume,
čeprav ti zahtevajo soglasje.

Pristojnosti Komisije glede ocenjevanja so prav tako dobro opredeljene in omejene, zato
so de facto manj zapletene za države članice, ki želijo nadaljevati svojo posebno politiko
tujih neposrednih naložb. Zato sem se odločil, da bom glasoval za poročilo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Glasovala sem za to poročilo o
predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prehodnih dogovorih za dvostranske
sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami. Temelji na
členu 207(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa izključno pristojnost
EU glede tujih neposrednih naložb kot dela skupne trgovinske politike. V svetu
globaliziranih prenosov sredstev in kapitala in kot logična posledica skupne trgovinske
politike EU je treba tudi o naložbeni politiki držav članic odločati in jo usklajevati na ravni
EU. To pomeni, da je treba sedanji sistem neposrednih tujih naložb, ki ga uteleša neskončna
množica prekrivajočih se in včasih tudi nasprotujočih si dvostranskih sporazumov o
naložbah med državami članicami, v razumnem času nadomestiti z novim okvirom
sodobnih sporazumov EU o naložbah, ki bodo v skladu s cilji horizontalne politike EU.
Prehod k naložbeni politiki EU ob upoštevanju tveganega in dolgoročnega značaja
neposrednih tujih naložb je dolg in zapleten proces. Izjemno pomembno je zagotoviti
visoko raven pravne varnosti v prehodnem obdobju.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Ker je na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske
unije (PDEU) področje tujih neposrednih naložb izključna pristojnost EU, je treba Evropski
uniji zagotoviti potrebna sredstva za odmik od povsem različnega k usklajenemu pristopu.
Zato je treba najti rešitev, ki nam bo omogočila, da v prehodnem obdobju preprečimo
pravno negotovost, ne da bi ogrožali cilje, ki umerjajo delovanje Unije.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − Kot smo se bali, so tesen izid
glasovanja proti nam v Odboru za mednarodno trgovino glede ključnega člena 5 (pregled
veljavnih dvostranskih naložbenih sporazumov držav članic) in člena 6 (možnost odvzema
dovoljenja za dvostranski naložbeni sporazum) poročila Carla Schlyterja o „prehodnih
dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi
državami“ potrdili z glasovanjem na plenarnem zasedanju.

Poslancem smo s predlaganimi spremembami v zvezi s členoma 5 in 6 olajšali glasovanje
in pri tem naredili le pol poti do želenega (vendar smo izgubili že na ravni odbora). Zato
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smo skupini S&D prepustili ponovno predložitev izvirnih besedil, da bi nas razumeli kot
zagovornike vmesne poti. Na žalost se ta strategija ni obrestovala. O tej zadevi je potekalo
poimensko glasovanje in analizirali bomo, ali smo kljub vsemu pridobili nekaj podpore
skupine ALDE.

Prav tako smo izgubili s predlogi sprememb v zvezi z boljšimi pravili o preglednosti.
Zmagali smo le s spremembo, ki je manj pomembna, o uvodnih izjavah, ki sta nam jo
jasno „zagotovili“ skupini EPP in ALDE, da bi nas pomirili in da bi bil položaj Zelenih/EFA
na končnem glasovanju pozitiven. Vendar smo se odločili za zavrnitev poročila (kar je bilo
potrjeno s 345 glasovi proti 246 glasovom).

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    v pisni obliki  .   − Na začetku tega leta sem Evropski
komisiji zastavila nekaj vprašanj kot odziv na poročila v tisku o pošiljkah strupenih
odpadkov iz Italije v Romunijo. Čeprav o teh pošiljkah ni bilo nobenih dokazov, pa je bilo
iz zaključka mojega povpraševanja jasno, da bi nam koristili pogostejši pregledi tovora,
saj bi ti zavirali izvrševalce nezakonitega prevoza odpadkov. Takšni ukrepi bi lahko imeli
dodaten učinek v primeru tretjih držav, kajti te morda nimajo dovolj zmogljivosti za
ustrezno spremljanje prihajajočih pošiljk, da bi lahko preprečile vstop strupenih snovi na
svoje ozemlje. Resno bi morali razmisliti o prednostih natančnih, rednih inšpekcij, ki bi
bile usklajene na ravni EU, zlasti v primeru pošiljk v države v razvoju.

Nuno Teixeira (PPE),    v pisni obliki. – (PT) EU ima v skladu s členom 207(1) Pogodbe o
delovanju Evropske unije (PDEU) pristojnosti glede tujih neposrednih naložb, saj so takšne
naložbe neposredno povezane z novo skupno trgovinsko politiko.

Lizbonska pogodba je začela veljati v času, ko so se iztekali številni dvostranski naložbeni
sporazumi s tretjimi državami in še ni bilo prehodnih ureditev, ki bi zagotovile celovit
premik k prihodnjim sporazumom v izključni pristojnosti Evropske unije. Mislim, da je
zamisel o izvedbi zanesljive ocene vseh trenutno veljavnih dvostranskih sporazumov s
tretjimi državami in o sprejetju strategije, ki bi bila skupna vsem državam članicam, dobra.

Kot pravi poročilo, je bistveno, da so pravila pregledna, da so z njimi seznanjeni vsi glavni
politični akterji in da se jih oceni vsaj v desetih letih. V času, ko postajajo transakcije, ki
vključujejo prenos sredstev in kapitala, vse bolj globalizirane, je pomembno, da Evropska
unija sprejme skupno naložbeno politiko v skladu s strategijo, ki jo določijo vse države
članice.

Poročilo: Vital Moreira (A7-0053/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasujem za to poročilo Odbora za
mednarodno trgovino (A7-0053/2011). Na prvi obravnavi sem sprejel predlog Komisije
kot svoje stališče. Pozivam Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava
svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) To poročilo sem podprl. Evropska
komisija je oktobra 2008 na mednarodni donatorski konferenci obljubila do
500 milijonov EUR pomoči Gruziji. Viri financiranja vključujejo načrtovana sredstva v
okviru Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva in krizne instrumente, kot so
instrument za stabilnost, humanitarna pomoč in makrofinančna pomoč. Po dvojnem
pretresu, ki sta ga povzročila oborožen spopad z Rusijo avgusta 2008 in svetovna finančna
kriza, se je začela oživitev gruzijskega gospodarstva. Vendar pa plačilne bilance in
proračunsko stanje ostajajo šibki zaradi blokade najbolj neposredne trgovine z Rusijo in
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znatnega zmanjšanja pritokov tujih neposrednih naložb. Podpiram dodelitev 46 milijonov
EUR finančne pomoči Gruziji, ki bo pomagala zmanjšati kratkoročno finančno ranljivost,
s katero se še vedno spopada gospodarstvo, obenem pa bo podprla reformne ukrepe,
katerih cilj je doseči bolj uravnoteženo plačilno bilanco in stabilnejše proračunske razmere.

Mara Bizzotto (EFD),    v pisni obliki. – (IT) V predlogu Evropske komisije za dodelitev
finančne pomoči Gruziji obstaja temeljno protislovje: prav Komisija je pred tremi leti
poudarila, da se je začela oživitev gruzijskega gospodarstva po spopadu z Rusijo, in s tem
namigovala, da ni potrebe po „pomoči“ gruzijski vladi z nadaljnjimi finančnimi sredstvi,
ki bi nacionalnemu gospodarstvu pomagali ob že dodeljenih sredstvih v zadnjih letih. Zato
ni jasno, zakaj je gruzijska vlada zaprosila za več denarja, prav tako pa ni jasno, zakaj je
Komisija nemudoma začela s prizadevanji za mobilizacijo skoraj 50 milijonov EUR. Glede
na notranje politične razmere v Gruziji in vprašanja zakonitosti in preglednosti v tej državi
nimamo nobenih zagotovil, da bo pomoč dobro porabljena.

Glasovala sem proti zakonodajni resoluciji, ki Parlamentu omogoča dodelitev
46 milijonov EUR gruzijski vladi. V Evropi so številne gospodarske, finančne in z
zaposlovanjem povezane težave in mnoga področja, ki se morajo spopadati s kriznimi
razmerami in za katere bi institucije lahko naredile veliko več. Komisija bi morala vsa
možna prizadevanja najprej usmeriti v reševanje težav naših državljanov.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Evropski parlament je sprejel sklep
Sveta, da spodbudi obljubo Komisije za dodelitev sredstev EU Gruziji. Komisija je pred
sprejetjem sklepa ocenila gospodarske razmere v Gruziji in njene finančne možnosti za
obdobje 2010-2011, pri čemer se je osredotočila na plačilno bilanco in proračunske
potrebe. Komisija meni, da je aktivacija drugega dela makrofinančne pomoči, obljubljenega
leta 2008, upravičena. Nova makrofinančna pomoč bi Gruziji pomagala reševati
gospodarske posledice spopada z Rusijo in svetovne krize. Nova makrofinančna pomoč
naj bi podprla program gospodarskih reform vlade in ukrepe politike za okrepitev
upravljanja javnih financ (nadaljevanje s tistimi iz prejšnjih dejavnosti in iz dejavnosti EU
na področju sektorske proračunske podpore). Poleg tega naj bi ta pomoč pomagala
spodbuditi gospodarsko in finančno povezovanje z EU, zlasti z izkoriščanjem možnosti,
ki jih bo ponujal prihodnji pridružitveni sporazum, katerega cilj je sklenitev poglobljenega
in obširnega sporazuma o prosti trgovin med obema stranema.

Jan Březina (PPE),    v pisni obliki. – (CS) Kot član delegacije odborov Evropskega parlamenta
za parlamentarno sodelovanje med EU in Armenijo, EU in Azerbajdžanom in EU in Gruzijo
pozdravljam odločitev o zagotovitvi makrofinančne pomoči Gruziji v višini
46 milijonov EUR, da bi pomagali stabilizirati gruzijsko gospodarstvo in zadovoljili potrebe
v zvezi s plačilno bilanco, ki jih določa obstoječi program MDS. Zdi se mi prav in ustrezno,
da se bo od tega zneska 23 milijonov EUR zagotovilo v obliki nepovratnih sredstev,
23 milijonov EUR pa v obliki posojil. Pomembno je, da se v memorandumu o soglasju,
sporazumu o posojilu in v sporazumu o dodelitvi sredstev, ki bodo sklenjeni z gruzijsko
vlado, določijo ustrezni ukrepi, ki naj bi jih Gruzija sprejela, da bi preprečila goljufije,
korupcijo in druge nepravilnosti ter se borila proti njim, in ki so povezani s to pomočjo.
Zaradi večje preglednosti pri upravljanju in črpanju sredstev bi morali memorandum o
soglasju, sporazum o posojilu in sporazum o dodelitvi sredstev določati tudi možnost
preverjanj, kar pomeni tudi preverjanja na kraju samem in inšpekcijske preglede Komisije,
vključno z Evropskim uradom za boj proti goljufijam. Poleg tega bi morali računati tudi
na možnost izvajanja revizij, tudi kontrole Računskega sodišča na kraju samem.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Pozdravljam prizadevanja za
spodbujanje blaginje prek meja EU, ker menim, da je naša pomoč pomembna za nekatere
tretje države, da bodo lahko rešile svojo krizo plačilnih bilanc in obnovile trajnost zunanjega
dolga. Zato in ob upoštevanju gospodarskih in socialnih težav, ki so jih utrpeli kot posledico
oboroženega spopada avgusta 2008 in svetovne gospodarske krize, podpiram vložen
predlog za dodatno makrofinančno pomoč Gruziji z namenom podpreti proces
gospodarske stabilizacije in zadovoljiti potrebe plačilnih bilanc. Mislim tudi, da bo ta
makrofinančna pomoč ne le imela bistveno vlogo pri ustreznem izvajanju reform gruzijske
vlade, ampak bo tudi pozitivno vplivala na odnose Gruzije z državami članicami.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za to poročilo, ker menim, da
je aktiviranje drugega dela makrofinančne pomoči Gruziji utemeljeno in ustrezno. Čeprav
se gruzijsko gospodarstvo postavlja na noge, bo ta dodatna pomoč pomagala Gruziji
reševati gospodarske posledice spopada z Rusijo in svetovne krize, prav tako bo podprla
vladni program gospodarskih reform.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Gruzija se v zadnjem času spopada z resnimi
težavami, zlasti po vojaškem spopadu med njo in Rusijo zaradi separatističnih regij v
Abhaziji in Južni Osetiji. Še vedno smo precej daleč od tega, da bi lahko preučili možnost
njene pridružitve Evropski uniji – kar vedno znova omenja predsednik Sakašvili –, realne
možnosti glede na to, da Gruzija ne izpolnjuje objektivnih zahtev, kar bi upravičilo takšno
željo. Glede na povedano, mislim, da je za Gruzijo ugodno, da to željo izraža in da se
poskuša uskladiti z evropskimi standardi.

Zato in ker je namen pomagati državi pri premagovanju gospodarskih in socialnih težav
po vojaškem spopadu, glasujem za dodelitev dodatne makrofinančne pomoči Gruziji, za
katero upam, da jo bodo izkoristili v dejansko korist prebivalstvu.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. (PT) To je poročilo o predlogu uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji.
To je predlog Evropske komisije, ki predvideva 46 milijonov EUR pomoči tej državi in je
posledica oboroženega spopada z Rusijo, razmere pa je še poslabšala svetovna kriza. Ker
je to drugi del pomoči, ki je bila zagotovljena leta 2008 in katere namen je Gruziji omogočiti
izpolnjevanje finančnih sporazumov s svetovnimi in evropskimi finančnimi institucijami
ter podpreti gospodarske reforme, ki v tej državi že potekajo, se strinjam s to pomočjo in
glasujem zanjo. Upam pa, da bosta Parlament in Svet kmalu dosegla dogovor o metodologiji
za nadzor izvajanja te pomoči, da bomo vsi bolj pomirjeni glede ustrezne uporabe sredstev
EU.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) V zvezi s to predlagano dodatno
makrofinančno pomočjo so naše pripombe glede odločitve o dodelitvi predhodne
makrofinančne pomoči tej državi ostale veljavne in ustrezne. Vedno zagovarjamo, da mora
EU dodeliti pomoč iz solidarnosti z državami, ki jo potrebujejo, in da je treba pomoč
usmeriti v projekte, ki služijo interesom ljudi. Vendar pa se je pokazalo, da ima „pomoč“
EU le malo skupnega s solidarnostjo. Interesi velikih podjetij in finančnih institucij ter
velikih sil skoraj vedno premagajo pristne in stvarne interese solidarnosti.

Pri Gruziji ni nič drugače. Pomembno se je zavedati, da je namen predlagane finančne
pomoči predvsem financirati priporočila Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in njegove
politike strukturnega prilagajanja: povedano drugače, vztrajanje pri istih neoliberalnih
politikah, ki so privedle do gospodarske in finančne krize, s katero se ta država spopada.
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Prav tako imamo iste zadržke in pomisleke glede možnega napredovanja v smislu
militarizacije v kavkaški regiji zaradi napetosti z Rusijo ob upoštevanju bogastva te regije
z energenti in geostrateškega pomena, ki v EU in njenih monopolih vzbuja pohlep.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    v pisni obliki.  − Gruzija je po izbruhu vojaškega
spopada z Rusijo avgusta 2008 doživela strmo gospodarsko nazadovanje. To se je odrazilo
v veliki neposredni in posredni škodi, velik del prebivalstva pa je bil razseljen. S svetovno
finančno krizo, ki je izbruhnila jeseni 2008, so se razmere v Gruziji še bolj zapletle.
Predlagana pomoč – del obsežnega svežnja EU v višini 500 milijonov EUR – si prizadeva
podpreti oživitev gospodarstva Gruzije po oboroženem spopadu z Rusijo, prav tako pa ji
pomaga odpravljati posledice svetovne gospodarske in finančne krize. Pomoč naj bi se
dodelila za financiranje primanjkljaja v državnem proračunu in naj bi pomagala Gruziji
premagati njene nenehne finančne težave.

Sandra Kalniete (PPE),    v pisni obliki. – (LV) Naloga Evropske unije je še naprej pomagati
Gruziji, da se bo ta država lahko razvijala in postala moderna demokracija, ki bi lahko bila
zgled drugim državam v tej regiji. Gruzijska vlada po „rožnati revoluciji“ dosledno izvaja
demokratične reforme, modernizira državo in izvaja težke, nepriljubljene gospodarske in
socialne reforme, ki so dolgoročno bistvene. Kot je pokazala lestvica „Doing Business 2010“,
ki jo sestavlja Svetovna banka, je poslovno okolje Gruzije na 12. mestu med „najbolj
sproščenimi“ na svetu. Glede na ta indeks so nad Gruzijo uvrščene le tri države članice
Evropske unije. Ta država je dosegla opazen napredek v boju proti korupciji, ki je precejšnja
težava v vseh državah nekdanje Sovjetske zveze.

Prepričana sem, da je Gruzija zgled državam v kavkaški regiji in brez skrbi rečem, da je
lahko ta država zgled nekaterim državam članicam EU, ki zdaj nimajo političnega poguma
za izvajanje reform, ki bi utrdile pot rasti in modernizaciji. Pri reševanju težav, povezanih
z Gruzijo, ne smemo pozabiti, da je 20 % ozemlja Gruzije še vedno pod zasedbo. Rusija
mora spoštovati svoj dogovor glede ozemeljske nedotakljivosti Gruzije, Evropska unija
pa mora rusko vodstvo dosledno opozarjati na to.

Elisabeth Köstinger (PPE),    v pisni obliki. – (DE) Makrofinančna pomoč za Gruzijo, ki jo
je prizadela gospodarska kriza, je nekaj, kar je treba podpreti. Denar, ki ga je obljubila EU,
je jasno pogojen in bo prišel na prava področja. Finančna pomoč bo skupaj s sredstvi MDS
pomagala stabilizirati nacionalni proračun in bo pozitivno vplivala na odnose med EU in
Gruzijo.

Krzysztof Lisek (PPE),    v pisni obliki. − (PL) Glasoval sem za dodelitev dodatne pomoči
Gruziji. Ta država izstopa med državami, ki so vključene v vzhodno partnerstvo, zaradi
reform, ki jih je na vseh področjih že izvedla. Predvsem sem vesel, da se je pri ukvarjanju
s poročilom o nadaljnji makrofinančni pomoči za Gruzijo uporabil poenostavljeni
zakonodajni postopek, ker je to pospešilo celoten proces in omogočilo hitrejše glasovanje
o poročilu. Gruzijsko gospodarstvo si je opomoglo po ruski vojaški invaziji leta 2008 in
je v primerjavi z drugimi državami podobne velikosti v težkih časih svetovne finančne
krize precej uspešnejše.

V Gruziji so po rožnati revoluciji izvedli številne reforme, usmerjene v liberalizacijo in
demokratizacijo sistema na način, ki jo je naredil poslovno privlačnejšo in ki je omogočil
vzpostavitev svobodnega tržnega gospodarstva in demokratične družbe. Po letu 2004 je
Gruzija uvedla ukrepe brez primere glede zmanjševanja birokratskega bremena za podjetja.
Omejene so formalnosti, potrebne za zagon podjetja. Reformiran je davčni sistem, kar je
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povzročilo petkratno povečanje proračunskih prihodkov. Če povzamem, se je Gruzija
odprla svobodni in neovirani trgovini.

Gruzija je s celo vrsto reform javnega sektorja (glede javnega tožilstva, sodstva in policije)
in s političnimi reformami praktično odpravila raka korupcije v državnih institucijah in v
javni upravi. Danes na Gruzijo gledajo kot na dinamično razvijajoče se gospodarstvo. Glede
na vse to bi morali še naprej spodbujati Gruzijo k nadaljnjemu razvoju ne le s postavljanjem
zahtev, ampak z dodelitvijo pomoči.

Petru Constantin Luhan (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Gruzija je ena od partnerskih držav
Evropske unije kot del evropske sosedske politike (ESP). Za Evropsko unijo je bistveno
zagotoviti stabilnost na vzhodnih mejah, kar je mogoče doseči z gospodarsko rastjo in
politično varnostjo. Sveženj makrofinančne pomoči, namenjen Gruziji, je neposreden
odziv na gospodarske in socialne težave, s katerimi se spopada ta država.

Čeprav gruzijsko gospodarstvo kaže znake oživitve, je še vedno krhko in ranljivo in zahteva
finančno stabilnost. Nenazadnje pa makrofinančna pomoč, ki jo zagotavlja EU, dopolnjuje
druge finančne instrumente in pomoč, ki jo je Gruziji podelil MDS kot tudi mednarodni
in dvostranski donatorji, ki Gruziji zagotavljajo kratkoročno makrogospodarsko pomoč.

David Martin (S&D),    v pisni obliki . − Glasoval sem za to resolucijo o predlogu sklepa
Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Evropska unija se je znašla pred
novim poslanstvom. Zdaj uvaja drastične varčevalne ukrepe v socialnih skladih
Mednarodnega denarnega sklada (MDS) prek Evropskega sklada za finančno stabilnost za
evrsko območje in celotno EU in prek makrofinančne pomoči zunaj EU.

MDS je v Gruziji napovedal, da s svojo „pomočjo“ ne bo nadaljeval. Zato ni več potrebe
po izvajanju načrta varčevanja MDS. Evropska unija s to makrofinančnio pomočjo sili
Gruzijo, da ne glede na to nadaljuje z izvajanjem tega načrta. To je nesprejemljivo: glasoval
bom proti.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Gruzija se po oboroženem spopadu z Rusijo
leta 2008 in po vplivu svetovne gospodarske krize spopada z resnimi finančnimi težavami.
Že januarja letos je EU odobrila sveženj pomoči Gruziji v višini 46 milijonov EUR, od tega
bo 23 milijonov EUR izplačanih kot posojilo, nadaljnjih 23 milijonov EUR pa v obliki
nepovratnih sredstev državi. 46 milijonov EUR tvori del svežnja finančne pomoči EU,
vrednega okrog 500 milijonov EUR, ki ga je EU odobrila že oktobra 2008. Namen te druge
tranše makrofinančne pomoči EU – prva je bila izvedena že v obdobju 2009-2010 – je
pomagati Gruziji izpolniti zahteve zunanjega financiranja, zanjo pa veljajo strogi pogoji.
Začetni znaki njene uspešnosti je že mogoče videti v dejstvu, da se je realni BDP leta 2010
povečal za 6,3 %, kar zagotavlja jasen dokaz o oživljanju gospodarstva.

Vendar je treba povedati, da obstajajo znaki, da se denar ne porablja dovolj učinkovito.
Glede na proračunsko stanje v večini držav članic EU je to nesprejemljivo. Čeprav se močno
zavzemam za finančno pomoč, sem se zato vzdržal končnega glasovanja.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    v pisni obliki. − (LT) Pozdravljam odločitev
Evropskega parlamenta, da odobri predlog Komisije o dodelitvi dodatnih 46 milijonov EUR
makrofinančne pomoči Gruziji. To je znatna podpora državi, zvesti evropskemu
povezovanju, ki bo pomagala omiliti negativni posledici za gruzijsko gospodarstvo –
vojaški spopad z Rusijo in svetovno gospodarsko in finančno krizo. Da bi povečali
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dolgoročno uspešnost te pomoči, mora Komisija dejavno pomagati, da bi zagotovili
usmerjeno črpanje, predvsem prek ukrepov za spodbujanje gospodarskega in finančnega
povezovanja z EU, da bi to prispevalo k hitri sklenitvi poglobljenega in obširnega sporazuma
o prosti trgovini med EU in Gruzijo.

Dialog o vizumih je drug ukrep, ki bi imel jasen stabilizacijski vpliv, ki bi prav tako spodbujal
reforme. Sporazuma med EU in Gruzijo o poenostavitvi vizumskega režima in o ponovnem
sprejetju sta začela veljati 1. marca 2011 in predstavljata dobrodošel prvi korak. Prepričana
sem, da bo Komisija kmalu predstavila oceno izvajanja teh sporazumov, da bo do
naslednjega sestanka Sveta za sodelovanje med EU in Gruzijo že mogoče začeti razpravo
o smeri nadaljnjega sodelovanja glede vizumskih vprašanj.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Namen te makrofinančne pomoči
Evropske unije je pomagati Gruziji zadovoljiti potrebe po zunanjih finančnih sredstvih,
kar je bilo opredeljeno v sodelovanju z Mednarodnim denarnim skladom (MDS) v okviru
stand-by kreditnega aranžmaja z MDS za znesek višini 1,17 milijarde USD, ki je vzpostavljen
od oktobra 2008. Polovica predlagane pomoči bo v obliki subvencij, druga polovica pa v
obliki posojil. Dodatna makrofinančna pomoč naj bi Gruziji pomagala odpraviti
gospodarske posledice spora z Rusijo in svetovne krize ter prav tako podpreti vladni
program gospodarskih reform. Glasovala sem za to poročilo, ker se strinjam z zadevno
finančno pomočjo in tudi s potrebo – kljub spornosti finančne pomoči – zagotoviti model
nadzora nad izvajanjem te pomoči, ki bi Parlamentu in drugim institucijam omogočil
spremljanje porabe teh sredstev.

Paulo Rangel (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za dodelitev dodatnih
46 milijonov EUR Gruziji v obliki makrofinančne pomoči, ker mislim, da je to potrebno,
da bi državi pomagali premagati socialne in gospodarske težave, ki izhajajo iz spopada z
Rusijo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki.  − V skladu z našim glasovanjem o
makrofinančni pomoči v prejšnjem parlamentarnem mandatu je bila dan predlog, da se v
tem primeru vzdržimo, ker menimo, da makrofinančna pomoč ni nič kaj koristna, če je
vezana na kateri koli program, ki ga Mednarodni denarni sklad (MDS) izvaja v zadevni
državi. EU nima posebne strategije financiranja, razen standardnega programa
makrogospodarskih reform MDS. Po drugi strani pa se zavedamo, da ima Gruzija potrebe
po financiranju in da gre za obveznost EU. Skupina Zelenih/EFA je na koncu glasovala za.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Sprejetje današnjega poročila sledi stališču,
sprejetem na prvi obravnavi, ki potrjuje mnenje, ki ga je izrazila Komisija. Besedilo, o
katerem smo glasovali, poziva Komisijo, naj posreduje nov predlog, če ga bo nameravala
bistveno spremeniti ali nadomestiti z novim besedilom.

Niki Tzavela (EFD),    v pisni obliki. – (EL) Dodatna makrofinančna pomoč bo s podporo
vladnemu programu reform pomagala Gruziji, da se spopade s svetovno krizo. Pravzaprav
bo zmanjšala kratkoročne težave glede financiranja, s katerimi se srečuje gruzijsko
gospodarstvo. Ob upoštevanju, da je ta finančna pomoč enkratna z omejenim trajanjem,
sem glasovala za predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje
makrofinančne pomoči Gruziji.

13. Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 15.05)
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PREDSEDSTVO: JERZY BUZEK
predsednik

14. Sprejetje zapisnika predhodne seje:

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Gospod predsednik, rad bi podal pripombo glede točke 6
zapisnika, ki pravilno poroča o moji zahtevi za razpravo, ki naj bi potekala o odvzemu
moje poslanske imunitete, kar ste vi zavrnili. To je v nasprotju s tem, kar je predsednica
seje, gospa Angelilli, rekla prej, ko je zatrjevala, da sem včeraj imel besedo, da bi spregovoril
o odvzemu svoje poslanske imunitete, kar ne drži. Ta parlament je torej enemu od poslancev
odvzel ključno pravico do zaščite, ne da bi dopustil, da sama oseba ali kdor koli, ki bi lahko
spregovoril v njegov zagovor, spregovori o tej temi na plenarnem zasedanju bodisi med
razpravo bodisi v sklopu obrazložitev glasovanja ali ob kakšni drugi priložnosti. Preprosto
sem želel, da se to prizna, zato se vam zahvaljujem, da ste to storili.

Predsednik. −   Zavedam se, da je vaša pripomba namenjena zapisniku. Hvala za to
pripombo.

15. Migracijski tokovi in azil ter njihov vpliv na Schengen (razprava)

Predsednik. −   Naslednja točka sta izjavi Sveta in Komisije o migracijskih tokovih in azilu
ter njihovem vplivu na Schengen (2011/2689(RSP)).

Enikő Győri,    predsedujoča Svetu.  − Gospod predsednik, razvoj dogodkov v južnem
sosedstvu in posledični migracijski tokovi predstavljajo resen izziv za Evropsko unijo.
Poudarjajo pomen preučitve celotnega vprašanja v zvezi z načinom upravljanja migracijskih
in begunskih tokov.

Zato je Evropski svet marca pozval Svet in Komisijo, naj kot odziv pred junijskim
zasedanjem Evropskega sveta predložita načrt za razvoj zmogljivosti za upravljanje
migracijskih in begunskih tokov. Sklepi, ki jih je Svet za pravosodje in notranje zadeve
sprejel 11. in 12. aprila 2011, in sporočilo, ki ga je Komisija izdala prejšnji teden, so
pomembni koraki v to smer. Predsedstvo je za 12. maja sklicalo izredno zasedanje Sveta
za pravosodje in notranje zadeve, da bi razpravljali o vprašanju upravljanja migracijskih
in begunskih tokov. Te razprave bodo v pomoč pri pripravah na zasedanje Evropskega
sveta 21. junija, ki bo obravnaval ista vprašanja.

Spričo dogodkov na drugi strani Sredozemlja ne moremo kar stati križem rok. EU in države
članice so pripravljene pomagati tako tistim, ki so razseljeni zaradi nedavnih dogodkov v
Severni Afriki , kot državam članicam, na katere se to najbolj neposredno nanaša. V zadnjih
nekaj mesecih so EU in države članice zagotovile približno 96 milijonov EUR nujne
humanitarne pomoči in zavezani smo, da bomo še naprej zagotavljali pomoč, kot in ko
bodo razmere to zahtevale.

Svet je prav tako povabil vse države članice, naj še naprej podpirajo UNHCR, Mednarodno
organizacijo za priseljevanje, Rdeči križ in vse pomembne akterje, katerih prizadevanja so
najpomembnejša pri pomoči razseljenim zaradi dolgotrajnega nasilja v Libiji. Tiste države
članice, ki jih to bolj neposredno prizadene, prejemajo prispevke v obliki finančnih sredstev,
opreme in tehničnega strokovnega znanja, na primer Komisija je že prej najavila, da je iz
skladov za nujne primere mogoče zagotoviti približno 25 milijonov EUR, ki bi bili na voljo
državam članicam, kot sta Italija in Malta. Poleg tega je na voljo pomoč novoustanovljenega
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Evropskega urada za podporo azilu, čeprav se šele v celoti vzpostavlja. Nekatere države
članice, tudi Madžarska, so že rekle, da so pripravljene prevzeti begunce z Malte, da bi
omilile pritisk na tamkajšnje oblasti.

Svet ostaja povsem zavezan ne le posebnim ukrepom, namenjenih reševanju teh razmer,
ampak tudi nadaljnjemu razvoju skupnega evropskega azilnega sistema. Delo je v teku v
Svetu in Parlamentu in nekaj napredka smo kljub tehnični zahtevnosti in politični
občutljivosti te teme že dosegli.

Upravljanje migracijskih tokov v EU in v posameznih državah članicah na splošno zahteva
učinkovito upravljanje meja. Kar zadeva upravljanje zunanjih meja, ima Frontex pomembno
vlogo na številnih področjih, kar vključuje spremljanje zunanjih meja EU in zagotavljanje
operativne podpore.

Glede na najnovejše dogodke v Severni Afriki se je na zahtevo italijanske vlade
20. februarja 2011 začela skupna operacija Hermes. Namenjena je preprečevanju in
odkrivanju nezakonitih prečkanj meje na Lampedusi, Siciliji, Sardiniji in na celini Italije.
Frontex prav tako podpira italijanske oblasti z dejavnostmi nadzora meje na drugem pasu
z obveščanjem o migrantih in njihovim preverjanjem.

Svet prav tako pozdravlja odločbo Komisije, da mobilizira dodatna sredstva, ki jih Frontex
potrebuje za nadaljevanje načrtovanih skupnih operacij. Države članice smo pozvali, naj
zagotovijo dodatne človeške vire in tehnična sredstva, ki so potrebni, da se podprejo
operacije agencije, vključno s Hermesom.

Kot veste, je nov predlog v zvezi s Frontexom v tem parlamentu in se o njem že pogajamo.
Glede zaključka tega zakonodajnega predloga in uspešnih pogajanj močno računam na
podporo Parlamenta.

Glede na nedavni migracijski pritisk iz Severne Afrike je okrepitev Frontexa postala
pomembna prednostna naloga Sveta. Rada bi se zahvalila gospodu Busuttilu in
poročevalcem v senci za dobro sodelovanje in močno upam, kot sem pravkar poudarila,
da bo do junija 2011 mogoče doseči dogovor na prvi obravnavi, k čemur je marca pozval
Evropski svet.

Dogodki v južnem Sredozemlju, zlasti glede tunizijskih migrantov, ki prihajajo na
Lampeduso, so sprožili vprašanja o nadzoru na zunanjih mejah. To pa se dotika vprašanja
prostega pretoka v Evropski uniji. Svet se v celoti strinja s stališčem skoraj vseh tu, da je
prost pretok oseb v schengenskem območju bistven dosežek. Države članice, ki so zahtevale
ponoven pregled schengenskega sistema, so prav tako poudarile, da to predlagajo, da bi
ohranile prost pretok naših državljanov, ki je eden od temeljev Unije.

V času povečanega pritiska je izboljšanje varnosti in upravljanja v schengenskem območju
sredstvo za doseganje tega cilja. Svet mora glede na povedano in glede na povečan pritisk
na nekaterih zunanjih mejah ter pozive držav članic k okrepitvi sistema schengenskih
predpisov preučiti, kako lahko še naprej zagotavljamo načelo prostega pretoka, obenem
pa zadovoljimo potrebo državljanov po ohranjanju visoke ravni notranje varnosti.

Predsedstvo namerava na zasedanju Sveta 12. maja 2011 sprožiti razpravo o različnih
zamislih v zvezi s schengenskim pravnim redom, ki jih je v svojem sporočilu 4. maja glede
migracij predlagala Komisija. Svet se še zlasti veseli preučevanja predlogov Komisije glede
mehanizma za usklajeno in začasno ponovno uvedbo nadzora kot skrajnega ukrepa, ki
temelji na objektivnih merilih in ki upošteva metodo Skupnosti. Svet bo prav tako imel
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možnost, da razpravlja o nadaljevanju pregleda schengenskega ocenjevalnega mehanizma,
da bi zagotovili učinkovitejše in enotnejše izvajanje pravnega reda.

Naša neposredna prednostna naloga je seveda obvladovanje učinkov dramatičnih dogodkov
v južnem Sredozemlju, prav tako pa se moramo iz tega učiti za prihodnost. Skratka,
vzpostaviti moramo dolgoročno strategijo. Nekatere od zadev, ki sem jih omenila, bodo
pomagale pri oblikovanju takšne strategije, vendar pa se veselim razprav, ki lahko pripeljejo
do celovitega pristopa k migracijam, ki bo povsem v skladu s svetovnim pristopom k
migracijam.

Pri vsem tem je predsednik vlade Orbán nedavno dejal, da moramo jasno razlikovati med
gospodarskimi migranti in političnimi begunci. Evropa mora pozdraviti slednje, če želi
biti zvesta sama sebi. Evropa mora državam Severne Afrike pomagati s sredstvi, ki so
podobna Marshallovem načrtu, da se bodo tam vzpostavili pogoji za življenje, s čimer bi
se lotili temeljnih vzrokov migracij. To ne bo le zahtevalo dogovora med nami, ampak
tudi posvetovanja s sosedi, in predvsem partnerstvo z državami Severne Afrike, treba pa
bo upoštevati širok razpon dejavnikov, kot so mednarodna zaščita, migracije, mobilnost
in varnost.

Če sklenem, naj povem, da bomo v širšem smislu našim južnim sosedom pri prehajanju
v odprte, demokratične in napredne družbe pomagali z vsemi razpoložljivimi sredstvi. To
je najboljši možni način obravnave dejavnikov, ki silijo nezakonite migrante proti našim
obalam.

José Manuel Barroso,    predsednik Komisije. − Gospod predsednik, danes tu razpravljamo
o migracijah in čezmejnem gibanju evropskih državljanov, vendar naj nas na začetku vse
spomnim, da je bila včeraj 61. obletnica Schumanove deklaracije, ki je položila temelje
Evropske unije, tistega dne pa se je začel proces, v katerem so bili ljudje v Evropi pripravljeni,
da se povežejo in pozabijo na razlike ter zgradijo evropsko celino brez meja, kjer se lahko
naši državljani prosto gibljejo iz države v državo.

Za regije, kot je ta, kjer smo prav zdaj, tu v Strasbourgu in v Alzaciji na splošno, življenje
na meji nič več ne pomeni utesnjenosti z mejami, koristi pa močno presegajo te mejne
regije. Za veliko večino evropskih državljanov je pravica do svobodnega gibanja utelešenje
evropskega projekta in eden najbolj oprijemljivih rezultatov Evropske unije, in vesel sem,
da lahko rečem, da večina Evropejcev to pravico v polni meri izkorišča – ljudje kot turisti
letno opravijo okrog 1,25 milijarde poti v državah Evropske unije.

Brez Evropske unije bi bilo to povsem nemogoče. Spomnim se še, da smo morali pri
potovanju iz moje države, Portugalske, v Španijo premagati številne ovire. Zato možnost,
da države odpravijo ovire na svojih mejah in državljanom omogočijo prosto gibanje,
resnično označuje velik napredek civilizacije.

Poleg tega je v gospodarskem smislu prost pretok osrednjega pomena za uspeh enotnega
trga in nenehnih prizadevanj Evrope, da bi spodbudila rast in delovna mesta. Če povem
preprosto, prost pretok je za Evropo to, kar so temelji pri stavbah. Če jih odstranite, boste
spodkopali celoto.

Komisija je prejšnji teden predstavila sporočilo o bolj strukturiranem pristopu k migracijam
in pri tem med drugim zajela predlog o okrepljenem sistemu upravljanja schengenskega
območja. Drugi predlogi bodo sledili v prihodnjih tednih in tu bi želel pohvaliti delo
komisarke Malmström, ki se z veliko bistroumnosti in rahločutnosti trudi poiskati najboljši
pristop v tej zapleteni zadevi.
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Naj se osredotočim na upravljanje v schengenskem območju, ker se zavedam, da je to
najpomembnejša zadeva v Parlamentu. Seveda so še številni drugi predlogi, na primer o
okrepitvi Frontexa in o skupnem evropskem azilnem sistemu, vendar upam, da bodo še
druge priložnosti za bolj poglobljeno razpravo o teh vprašanjih.

Komisija je lansko leto predložila predlog o ohranjanju in krepitvi schengenskega
ocenjevalnega mehanizma kot osrednjega elementa v pravnem redu našega skupnega
projekta, in rad bi poudaril, da je Komisija lani – tj. precej pred nedavnimi dogodki – že
opredelila nekatere težave pri upravljanju Schengena. Te predloge bomo zdaj posodobili
in dopolnili ter storili vse, kar je mogoče, da bi dosegli hitre rezultate.

Sedanje razmere glede migracij v Sredozemlju in posledični pritiski so izpostavili nekatere
slabosti in neusklajene odzive držav članic pri upravljanju Schengena. Spričo teh izrednih
okoliščin moramo nujno okrepiti upravljanje Schengena in zunanjih meja. Potrebno je
boljše usklajevanje med Komisijo in državami članicami, predvsem pa med samimi državami
članicami.

Nedavni dogodki so zanetili iskro, ki je pokazala na izredne razmere, in ta zadeva je zdaj
pred nami, Komisija pa izkorišča priložnost in v sporočilu obravnava dolgotrajna, skrita
neskladja in nerešena vprašanja, ki so zagotovila možnost, da so nekatere države članice
delovale enostransko in ne nujno s perspektivo Evropske unije. Čas je, da to težnjo v kali
zatremo: ustavimo ab ovo.

Komisija je že sprejela kratkoročne ukrepe za reševanje razmer v Sredozemlju. Poleg tega
pa sveženj, ki smo ga predložili prejšnji teden, poziva k razumnemu razmisleku ob
upoštevanju kratkoročnih potreb po okrepljenih zunanjih mejah kot tudi po širšem pristopu
k azilu in migracijam. Ta vprašanja je treba preučiti glede na našo sosedsko politiko,
trgovino s Severno Afriko in podporo demokratizaciji, pa tudi glede na dolgoročno
pomanjkanje delovne sile v Evropi in prizadevanja za spodbuditev konkurenčnosti.

To ni refleksni odziv. To ni improvizacija. To je in mora biti širok razpon ukrepov, ki so
zgrajeni na temeljih močne in uspešne evropske politike, ki opredeljuje najpomembnejše
interese Evropske unije in njenih državljanov zdaj in v prihodnje.

Obenem pa je cilj podpreti tiste države članice, ki poskušajo obvladati nepošten delež
migracijskega bremena. Ko na tisoče ljudi prispe na obale države, to ni zato, ker sanjajo,
da bi živeli na Malti ali Lampedusi, ampak zato, ker stremijo k boljšemu življenju v Evropi.
Ne moremo pričakovati, da bodo države, ki so bolj neposredno izpostavljene množičnim
pritokom migrantov, same opravile s tem. Pravila o prostem pretoku državljanom koristijo
vsem državam v Evropski Uniji. Dolžnost vseh držav je podpreti tiste države, ki so kadar
koli pod posebnim pritiskom. To pomeni, da je treba bremena pravično deliti. Prav tako
pa to pomeni, da morajo vse države članice resno jemati svoje obveznosti.

Pri delitvi bremen je treba upoštevati vse pritiske in prispevke in to je tisti pravi duh Evropske
unije: obvladovanje krize s solidarnostjo in odgovornostjo. Solidarnost in odgovornost
sta ključni besedi v našem odzivu. Priseljevanje je evropski izziv. Priseljevanje zahteva
evropski odziv.

Zato si predlog Komisije prizadeva, da bi pri upravljanju schengenskega sistema naredili
še korak naprej in pokazali, da med državami članicami lahko obstaja solidarnost. Tu gre
za skupno upravljanje, ne za enostranske poteze. Še enkrat poudarjam, da je to del splošnega
pristopa. Okrepitev Frontexa in premik k skupnemu evropskemu azilnemu sistemu sta
tudi vidika takšnega pristopa.
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Dovolite, da sem glede ene točke povsem jasen: tu ne gre za to, da države članice iščejo
načine za ponovno uvedbo nadzora meja. Trdno verjamem, da bi s tem ne le katastrofalno
spodkopali, kar je Evropa zgradila v preteklih 61 letih, ampak tudi sabotirali uspešnost
naših prizadevanj za izgradnjo uspešne in povezane Evrope za prihodnost.

Poleg tega države članice v obstoječem schengenskem sistemu že imajo pravico enostransko
uporabiti to možnost. V preteklosti so to pravico že uveljavljali, da bi pomagali državam
članicam obvladovati kratkoročne izjemne okoliščine, na primer po terorističnih napadih
ali v z zvezi s pretokom droge.

Te izjeme morajo ostati izjeme, saj ne morem dovolj močno poudariti, da ponovna uvedba
mejnega nadzora ni želen razvoj za Evropo niti v sedanjih razmerah niti glede prihodnjih
izzivov, s katerimi se bomo prej ali slej spopadli. To naj bi bil povsem skrajni ukrep.

Poleg tega vsi vemo, da je lahko notranji nadzor občasno koristen, ni pa del tvornega
pristopa k evropskemu povezovanju in prav tako ne predstavlja stroškovno učinkovite
dolgoročne rešitve za spremljanje pretoka in obvladovanje migracijskega pritiska. To je
vedno veljalo. Dejstvo je, da ob spopadanju z množičnimi prihodi migrantov nobena
država članica ne bo na boljšem, če se jih bo poskušala sama lotiti. Trajno rešitev je mogoče
najti le, če se države članice skupaj lotijo zadeve.

Predlogi, ki smo jih podali pred enim letom za okrepitev Schengena z ocenjevalnim
mehanizmom in z okrepljenim usklajevanjem nadzorovanja mej, bodo pomagali ustvariti
občutek discipline v Uniji in deljeno usmerjanje v sistemu. To bo zagotovilo, da v prihodnje
države ne bodo pod pritiskom, da sprejmejo odločitve, ki bodo vplivale na vse podpisnice
schengenskih sporazumov.

Poudarjam, da to ni nova politika, ki bi spodkopavala Unijo. To je priložnost, da jo
okrepimo, torej korak naprej k skupnemu evropskemu upravljanju in ne nazaj. Namen je
okrepiti schengenski pravni red, ne pa se od njega oddaljiti. Ne moremo si zatiskati oči
pred dejstvom, da so nedavni dogodki razkrili problem upravljanja Schengena, ki ga
moramo rešiti. Če ne bomo okrepili obstoječih mehanizmov, bodo države članice še naprej
delovale posamično. Pravzaprav jih bomo k posamičnemu delovanju še spodbujali. S tem
bomo ponudili razloge populistom in skrajnežem in v nekaterih primerih celo ksenofobom,
ki želijo pod vprašaj postaviti veliki pravni red Skupnosti na tem področju. Zato menimo,
da je najboljši način, da se izognemo ogrožanju Schengena, prav krepitev pravil za
upravljanje schengenskega območja in pojasnitev nekaterih njegovih vidikov.

Pri tem ne gre za popuščanje pritisku iz katerega koli dela Evrope. S povečanjem
zmogljivosti za reševanje krize bomo vzpostavili trdnejši sistem upravljanja, ki bo nosilce
odločanja opremil z boljšimi orodji, s katerimi se bodo v prihodnje upirali pritiskom
populistov ali skrajnežev.

To ni predlog, katerega namen bi bil obravnavati zgolj kratkoročne dogodke, vendar pa
lahko dolgoročnim rešitvam zaupamo le, če pokažemo, da se lahko učinkovito lotevamo
tudi kratkoročnih vprašanj. Ne gre za vrtenje časa nazaj: gre za to, da danes uredimo
upravljanje, kot je treba, za izzive, s katerimi se bo Evropa nedvomno spopadala jutri. Ne
gre za opuščanje pravic državljanov do prostega gibanja. Govorimo o vrednotenju njihove
integritete s krepitvijo pravil.

Prepričan sem, da bo ta parlament podprl naš pristop in prizadevanja. Enotni smo v
odločenosti, da pred populističnimi skušnjavami branimo načela, na katerih temelji naša
Unija. Vemo, da je ponekod moderno biti skrajnež ali populist, ali pa včasih mahati z
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zastavami ksenofobije. Mi tega ne nameravamo početi. Upirali se bomo vsem tovrstnim
pritiskom, če pa hočemo pri tem uspeti, moramo državljanom vliti zaupanje, da smo trdni
glede dveh zadev: prvič, glede odpravljanja pomanjkljivosti obstoječega sistema, da je
mogoče v razmerah pritiska in krize zagotoviti učinkovito pomoč, in drugič, na tej podlagi
v celoti spoštovati človekove pravice in humanitarna načela, na katerih je zgrajena Unija.
Ljudje so pripravljeni delovati solidarno, doma in navzven, če so prepričani, da se področje
varnosti obravnava odločno in celovito.

Računam na podporo tega parlamenta pri pozivu državam članicam, naj hitro sprejmejo
potrebne odločitve. Naši predlogi so na mizi. Zdaj ni čas za omahovanje: čas je, da
ukrepamo, da bo odprta Evropska unija premagala ta izziv, enotna in močnejša.

Manfred Weber,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, predsedujoča Svetu,
predsednik Komisije, kot je že bilo poudarjeno, je Schengen eden največjih dosežkov
skupnega evropskega projekta. Državljani to opazijo vsak dan, ko potujejo po Evropi. To
je uresničitev evropskih sanj – Evropa brez nadzora meja. Zato je treba v tej razpravi najprej
pojasniti – zlasti glede na razpravo, ki je potekala v zadnjih tednih –, da bomo v tem
parlamentu skupaj zagotovili, da to načelo in zamisel za njim ne bosta zašla na slepi tir
zaradi katere koli pobude ali razprave. V Evropskem parlamentu bomo zagovarjali to
načelo.

V zadnjih tednih so potekale razprave glede 25 tisoč beguncev iz Tunizije, ki so prispeli
na italijansko ozemlje Lampedusa. Vendar pa država, kot je Švedska, že več let sprejema
po 25 tisoč ljudi letno. Obstajajo države, ki so namestile veliko večje število ljudi glede na
svoje prebivalstvo, kot pa se zdaj dogaja na južni meji Evrope, pa vendar še nihče ni
podvomil v Schengen zaradi bremena. Zato bi rad v tej fazi jasno poudaril, da je škoda, da
moramo prav v Evropi zaradi izziva, ki se ga moramo skupaj lotiti, resno razpravljati o
schengenskem statusu.

Drugič, rad bi pojasnil, da izkazujemo solidarnost. Ko gre za države, kot je Malta – majhno
državo, ki je zelo prizadeta in nima zaledja –, izkazujemo solidarnost. Poleg te solidarnosti
bi rad poudaril še, da je drugo osnovno načelo odgovornost, ki jo te države same imajo.
Zato moram Komisijo prositi, da to bolj preuči. Če razsodbe sodišč v Evropski uniji zdaj
govorijo, da je uredba Dublin II neučinkovita, z drugimi besedami, da naj beguncev ne bi
deportirali v državo prvega prihoda, potem moramo Komisijo vprašati, kako zavezana bo
ukrepanju proti tistim državam, ki trenutno očitno ne izvajajo veljavne zakonodaje. Tu
govorimo o minimalnih standardih v Evropski uniji. Zato pozivam Komisijo, naj tudi tu
ukrepa.

Glede priprave na zasedanje Sveta bi rad povedal le tri stvari. Prva je, da moramo v zvezi
z migracijami dolgoročno seveda pričakovati več migracij zaradi demografskih sprememb,
vendar imamo zdaj v Evropski uniji 24 milijonov ljudi brez dela, v Španiji pa je stopnja
brezposelnosti med mladimi 30-odstotna. Ko gre za vprašanje migracij, moramo nadaljevati
previdno, zelo previdno. Moja druga točka se nanaša na okrepitev Frontexa, kot je bilo že
omenjeno.

Moja tretja točka je prošnja vsem nam, da zagotovimo, da državi, ki naj bi se pridružili
schengenskemu območju, in sicer Bolgarija in Romunija, ne bosta potisnjeni v ozadje
zaradi sedanje razprave. Opravili sta delo, prizadevali sta si. Ne prosimo za nižje standarde
za pridružitev, toda če Bolgarija in Romunija izpolnjujeta standarde, je edino pošteno, da
imata pravico postati članici schengenskega območja.
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Martin Schulz,    v imenu skupine S&D. – (DE) Gospod predsednik, ne strinjam se z mnenjem,
da je sporočilo Komisije dobro. Zelo mi je žal, vendar mislim, da ni. Menim, da je pretirano
in zgrešeno.

Tu ne obravnavamo krize v Evropski uniji. Ko 400 tisoč ljudi potuje iz Libije v Tunizijo,
je to kriza za Tunizijo. Ko 20 tisoč ljudi prečka Sredozemsko morje in pride v Evropo, to
ni kriza za Evropo.

(Aplavz)

Če bi se breme razumno porazdelilo po Evropi, to sploh ne bi bila težava. Vi imate številke,
gospod Weber. Nihče se ni razburil zaradi številk takšnega obsega.

Zato ne verjamem, da je to, kar ste predstavili, dobro, gospa Malmström, ker niste navedli
člena 78(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Ne vem, ali ste z njim seznanjeni.
Člen 78(3) PDEU navaja, da lahko v primeru izrednih razmer v eni ali več državah članicah
zaradi nenadnega dotoka državljanov iz tretjih držav Svet na predlog Komisije sprejme
začasne ukrepe v korist zadevnih držav članic – vendar po posvetovanju z Evropskim
parlamentom. To pravi člen 78(3) sedanje pogodbe.

Mimogrede, začasni nadzor meja je bil uveden na podlagi schengenskega režima iz leta 2006
za evropsko nogometno prvenstvo in svetovno nogometno prvenstvo kot obramba pred
huliganstvom. Prav nobene potrebe ni, da bi podprli populistično pobudo dveh voditeljev
vlad, ki sta v svojih državah stisnjena ob zid in iščeta izhod v sili s populističnimi sredstvi,
s predložitvijo takšnega sporočila.

(Aplavz)

In kaj se je zgodilo potem, predsednik Komisije? Notranji minister Severne lige v Italiji
pravi: Vsi Tunizijci govorijo francosko, kar je dobro in pomeni, da jim lahko damo
schengenska dovoljenja za prebivanje, potem pa se vsi lahko odpravijo v Francijo. Francoski
predsednik potem seveda vpraša, ali nimajo vseh kolesc v glavi. Vsi Tunizijci, ki so prišli
v Italijo, zdaj hočejo v Francijo? Nam jih hočete naprtiti? V tem primeru bomo zaprli mejo.
Takrat predsednik vlade Berlusconi in francoski predsednik združita sile in rečeta, da zdaj
spet potrebujemo nadzor meje zaradi razmer, ki smo jih sami omogočili. In kaj potem
stori Komisija? Predloži sporočilo, namesto da bi rekla: „Ljudje, to je pa povsem napačna
pot. Saj ne morete državljanom Evrope tako odvzeti ene od temeljnih svoboščin.“ To bi
pričakoval od vas.

(Aplavz)

Izgubljamo evropskega duha. Le kako je mogoče, da lahko v tej Uniji, v kateri je svoboda
gibanja naših državljanov eden največjih dosežkov glede temeljnih svoboščin, voditelja
vlad povsem samovoljno onemogočita enega naših največjih dosežkov – to je bila odlična
fraza, ki ste jo uporabili v svojem govoru – zaradi zanemarljive zadeve, ki bi jo zlahka
obvladali? Kako je to mogoče? Vse, kar ti ljudje potrebujejo za zmago, je, da se nezadostno
borimo proti temu. Zato bi si želel, da se borite.

(Predsednik je prekinil govornika.)

Eno stvar bi vam rad povedal: Živim na meji, v mojem primeru je to
nemško-nizozemsko-belgijska meja med Aachnom, Maastrichtom in Lüttichom. Bi mi
lahko pojasnili, gospa Malmström, kako bo potekalo upravljanje migracijskih tokov s tem,
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da bom moral na naslednji poti med Aachnom in Maastrichtom pokazati potni list – če
mi to lahko pojasnite, prosim –, vam bom zelo hvaležen.

Guy Verhofstadt,    v imenu skupine ALDE.  – Gospod predsednik, bodimo zelo odkriti in
neposredni glede tega: kar smo glede tega vprašanja videli v zadnjih tednih, je sramotno –
Italija beguncem iz Tunizije izdaja začasna dovoljenja za prebivanje, nato pa se odzove
Francija s ponovno uvedbo preverjanj na notranjih mejah, kot da bi Evropska unija
nenadoma prenehala obstajati.

Bodimo zelo odkriti in to poimenujmo: to je bila igra pingponga med dvema vladama in
med Berlusconijem ter Sarkozyjem na plečih beguncev, ki so dejansko v težavah. To se
dogaja in je po mojem mnenju katastrofalno ne le za Schengen, ampak tudi za Evropsko
unijo in njen ugled, kajti ponovno uvajanje notranjih meja je v nasprotju z bistvom Unije
in temeljnimi načeli pogodbe. To je bilo tukaj že večkrat omenjeno, to je storil tudi
gospod Barroso.

Poleg vsega je bilo dogajanje povsem nesorazmerno. Ne bi šel tako daleč in ponavljal
gospoda Schulza, ko bi to imenoval zanemarljiva težava – 27 tisoč Tunizijcev ne predstavlja
zanemarljive težave –, vendar ima pravico to reči in če bi jih primerjali z, na primer,
350 tisoč ljudmi, ki so zbežali s Kosova med kosovsko vojno, potem res ne govorimo o
migracijskem cunamiju.

In tako pridemo do težave: sporočilo Komisije. Po mojem mnenju, ni bilo povsem jasno.
Sporočilo navaja, da je kot zadnjo možnost v resnično kritičnih razmerah morda treba
uvesti mehanizem, in kot jaz to razumem, to pomeni nov mehanizem, ki bi omogočil
usklajeno in začasno ponovno uvedbo nadzora.

To je težava celotnega sporočila, saj če to pomeni, da Komisija predlaga dodatno možnost
za ponovno uvedbo mejnega nadzora, ki ga obstoječi schengenski pravni red ne predvideva,
vam lahko povem, da se bo naša skupina z vsemi razpoložljivimi sredstvi borila proti
takšnemu predlogu, in upam, da bo to storil celoten parlament.

Če pa ravno nasprotno zadevni stavek pomeni, da želi Komisija omejiti sedanjo določbo,
potem je to predvideno: nacionalna varnost in javni red sta elementa, ki ju zajema sedanji
schengenski pravni red.

Če je nameravani pomen, da želi Komisija omejiti sedanjo določbo in ob tem dopustiti, da
države članice ponovno uvedejo mejni nadzor, potem, gospod Barrroso, imate
100-odstotno podporo moje skupine.

To, kar prosim gospo Malmström in gospoda Barrosa, je, da se sporočilo še enkrat napiše
in še zlasti stavek, ki navaja, da se uvede nov mehanizem za ponovno uvedbo mejnega
nadzora. Vse, kar morajo storiti, je, da navedejo, da bodo okrepili obstoječo določbo v
schengenskem pravnem redu.

Timothy Kirkhope,    v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, moja skupina in jaz
pozdravljava to priložnost za razpravo o vprašanjih in težavah, s katerimi se Evropa spopada
na področju migracij in schengenskega sistema. Razprava že precej zamuja. Zdaj je čas,
da se osredotočimo na zagotavljanje prostega pretoka in tudi na boljšo zaščito meja držav
članic in same EU. Namesto da bi si prizadevali za več zakonodaje na področju priseljevanja
in migracij, bi morali poskrbeti, da bi z zakonodajo, ki jo že imamo, naredili več in
učinkoviteje. Vendar pa sedanja zaskrbljenost držav članic ni nazadnjaška, ampak
neizogibna posledica 20-letnega nenehnega spreminjanja okoliščin v Evropi in po svetu.
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Nobenega dvoma ni, da je Schengen v številnih pogledih uspeh, vendar se Evropa spopada
z izzivi, ki v sedanjem sistemu, ko je bil ta oblikovan, preprosto niso obstajali. Velika
brezposelnost, migracije iz Severne Afrike, terorizem, organizirani kriminal in trgovanje
z ljudmi so težave, ki so veliko bolj zapletene kot tiste, predvidene v politikah za prosto
gibanje evropskih državljanov. Prav nič nepoštena ne bo ocena, če rečemo, da se je izkazalo,
da je sedanji sistem v novih okoliščinah, v katerih smo se znašli, pomanjkljiv in slabo
opremljen. Oblikovati moramo učinkovito orodje, ki bo značilno za moderne potrebe
držav članic Evrope in ki bo lahko izboljšalo stanje za vse.

To je treba dopolniti z obnovljeno močjo in zagotoviti, da bodo druge agencije EU, kot je
Frontex, na voljo, da podprejo države članice pri varovanju lastnih zunanjih meja EU, in
da se težave ne bodo poslabšale z dodatnimi državami, ki se bodo pridružile EU in s tem
tudi schengenskemu območju, ki je slabo pripravljeno za spopadanje z izzivi in prevzem
bremen, ki spremljajo očitne koristi.

To je težava, ki jo najbolje rešimo s komunikacijo in sodelovanjem, migracijska in
schengenska politika pa nujno zahtevata ponoven pregled, razmislek in potem razumno
prenovo.

Daniel Cohn-Bendit,    v imenu skupine Verts/ALE . – (FR) Gospod predsednik, nečesa ne
razumem. Rečeno nam je bilo, da prihaja v Evropo 25 tisoč Tunizijcev, ljudje pa govorijo
o pomanjkanju varnosti. Kakšno pomanjkanje varnosti? Ne pozabimo, da v Tuniziji in
Egiptu potekajo izredni dogodki, v Libiji pa je vojna. Naj vas spomnim, da smo med vojno
v Bosni izdajali dovoljenja za prebivanje, dokler je trajala vojna. Nemčija je dala zatočišče
več sto tisoč ljudem. To se je zgodilo in Nemčija še vedno stoji. Ni še bankrotirala. Vse to
govorjenje o potapljajoči se ladji je le propaganda.

Poleg tega zdaj poslušamo o kriminalcih in mafiji. Kot da bi kriminalci in mafijci pristajali
na Lampedusi! Kriminalcem ni treba priti prek Lampeduse. Prihajajo po običajni poti. Ne
vidimo jih, vendar so tu, v naših državah. Zato prenehajmo zganjati takšen hrup.

Problem je precej preprost: ljudje bežijo iz Afrike. Zato si v Evropi porazdelimo podporo
zanje. Menda mi ne boste rekli, da je 25 tisoč ljudi pri 400 milijonih velika težava? Naj vam
nekaj povem. To mi je blizu, kajti koliko Židov smo zavrnili? Angleži so jih, Američani so
jih, vse države so to naredile, ko so Židje odhajali, ker so ljudje govorili, da je Židov preveč.
To je bilo v letih 1939–1940. Evropa je bila takšna. Anglija je bila takšna: zavrnila je Žide.
Združene države so jih zavrnile. Ladja se je imenovala Saint Louis. Kar slabo mi je, da ljudi,
ki so v težavah, doživljamo kot težavo. Oni niso težava: težava smo mi in naša nesposobnost
pokazati solidarnost ali nesposobnost odpreti se.

(Aplavz)

Komisarji, predsedujoča Svetu, se zavedate, kaj se je zgodilo v Parizu? V Parizu je francoska
policija rekla mladim Tunizijcem z italijanskim dovoljenjem za prebivanje: „Tole bomo
naredili z vašimi dovoljenji“, nato pa so jim jih pred njimi raztrgali. To je evropski zakon
danes: nacionalni policijski organi, ki ljudem z dovoljenji za prebivanje, ki jih je izdala
Italija, govori: „Gospod Sarkozy je odločil, da ti ljudje ne štejejo“. Če je v Evropi to stanje
zakonodaje, potem pravim, da je nekaj narobe, in zato vas prosim, da nam prenehate
govoriti, da težave Severne Afrike predstavljajo varnostni problem. Težave v Severni Afriki
in vojna v Libiji povzročajo negotovost, kar je težava ljudi, ki tam živijo.

Zato si porazdelimo begunce. Zato jih vključimo s tem, da jim damo začasna dovoljenja,
dokler se stvari ne umirijo, in naj bodo ta dovoljenja vseevropska. Mislim, da bo z današnjim
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sprejemanjem te razprave o Schengenu in s sprejemanjem populističnega pritiska in rasizma
vsak mejni nadzor temeljil na obrazih ljudi. Gospod Schulz, vas je kdo ustavil? Ne.
Gospod Verhofstadt, je kdo ustavil vas? Ne. Tudi mene niso ustavili. Ustavili in preverili
pa bodo vsakega, ki je temnopolt, vsakega, ki je drugačen. Ustvarili bomo Evropo à la carte.
Bele sprejemamo, temnopoltih pa ne! Takšna je Evropa, proti kateri se borimo.

(Aplavz)

Rui Tavares,    v imenu skupine GUE/NGL . – (PT) Gospod predsednik, natanko pred enim
letom smo v tem parlamentu v postopku soodločanja glasovali o ponovni naselitvi
beguncev, ki so bili žrtve oboroženega napada ali žrtve naravnih nesreč.

Leto zatem Svet tega soodločanja še ni zaključil in moje delo poročevalca o ponovni naselitvi
beguncev se je zdaj prelevilo v iskanje podpore za to soodločanje. Imeli smo 600 glasov
za, da je to sploh postala naloga, ki je sprva prinašala razočaranje in malodušje, zdaj pa
brezup.

Moje delo poročevalca o ponovni naselitvi beguncev ne more biti poročanje, tako kot
prejšnji mesec, o tem, da je 150 ljudi umrlo ob obali Lampeduse, zdaj pa izvemo še za 600,
ki so izginili, in več kot 60, ki so umrli ob prisotnosti ladij Organizacije Severnoatlantske
pogodbe (Nata) in evropskih mornaric. To ne more biti smisel mojega dela.

Svet mora skleniti to soodločanje, kajti na področju ponovne naselitve beguncev je še
veliko dela. Prav zdaj pozivamo baronico Ashton, naj pove, da moramo odpreti humanitarni
koridor, da bi rešili 8 tisoč ljudi, ki so še vedno v Tripoliju. 8 tisoč jih je z osebnimi
izkaznicami visoke komisije Združenih narodov za begunce (UNHCR), kar ni tako veliko.

Ladjam Nata je treba povedati, naj uporabijo resolucijo 1973, ki pravi, da je treba zaščititi
civiliste. Isto velja za Benghazi, Misrato in Sredozemlje: To pomeni rešiti žrtve brodoloma.

V zvezi s Sschengenom bi rad povedal eno stvar. Ad hoc odzivi, enostranske odložitve
Schengena nikoli ne morejo biti sistemska odložitev Schengena s strani Unije. To ni primer
popolnega uničenja zamisli. To je primer vztrajanja pri zamisli in njeni vsesplošni uporabi.
To ni mogoče. Prvič, za ponovno naselitev beguncev je treba uporabiti sredstva. Veste,
koliko so države članice Evropske unije leta 2009 zaslužile zgolj s prodajo orožja Libiji?
343 milijonov EUR. Veste, koliko imamo v Evropskem skladu za begunce (ERF)?
100 milijonov EUR. Veseli bi bili, če bi Evropski sklad za begunce vseboval toliko, kot smo
s prodajo orožja zaslužili zgolj v enem letu.

Madžarska, ki je bila prva država na svetu, kjer je šlo za usklajeno delovanje za ponovno
naselitev njenih beguncev leta 1956, ima prav posebno odgovornost – zgodovinsko
odgovornost – da ukrepa tudi v tej begunski krizi. Ne moremo se pritoževati nad
pomanjkanjem sredstev na tem področju.

Nigel Farage,    v imenu skupine EFD.  – Gospod predsednik, včeraj je bil res Dan Evrope in
tukaj na dvorišču smo imeli oborožene vojake, skupino Luftwaffe in veličastne orle, korakali
so z zastavo in jo dvignili; šlo je za razkazovanje militarizma in nacionalizma EU.

Mislil in upal sem, da so to le hude sanje, vendar pa ste danes z nami vi, gospod Barroso.
Vi seveda začnete s ponavljanjem dejstva, da je prost pretok ljudi utelešenje evropskega
projekta. Potem nadaljujete in pravite, da je dolžnost držav članic, da delijo bremena
migracijskih tokov v Evropo. Zagovarjate skupno politiko priseljevanja EU, vendar veste,
da izgubljate, kajti spor, ki je izbruhnil med Italijo in Francijo, kaže, da v primeru krize pri

171Razprave Evropskega parlamentaSL10-05-2011



izbiri med teorijo evropskega povezovanja in praktičnostjo nacionalne države vedno zmaga
nacionalna država.

Zato ste zaskrbljeni, ker izgubljate, v obrambi svojega stališča, v obrambi svojega ljubega
pravnega reda Skupnosti in zakonodaje pa se zatekate k nestrpnosti in nacionalizmu in
ob tem se zavem, da je bilo tisto, kar sem videl včeraj, res.

Napadate tiste, ki želijo nadzorovati svoje mejne politike. Danes jih napadate kot ksenofobe.
Napadate jih kot skrajneže, najhujše pa je, res najhujše od vsega, da jih trikrat napadete,
da so populisti. Kaj ni to grozno? Moč volilne skrinjice. Ko si ljudje upajo glasovati proti
na referendumih, so populisti, ko želijo nadzorovati svoje meje, so populisti. Povem vam,
da so populisti dejansko demokrati, vi pa zlorabljate tiste, ki želijo leteti pod zastavo
populizma.

Torej tako je to, gospod Barroso. Tako je tu.

(Gospod Farage, gospod Agnew in gospod Bloom so dvignili zastave Velike Britanije)

Ta zastava predstavlja liberalno demokracijo veliko dlje kot katera koli država članica te
Evropske unije in to se bo nadaljevalo še dolgo potem, ko bo vaša himna izginila.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Gospod predsednik, čeprav Schengen določa, da je treba nadzor
na notranjih mejah EU odpraviti, prav tako opredeljuje, da moramo spremljati naše zunanje
meje. Težava je v tem, da se ta pogodba ne upošteva, kajti nadzor na naših zunanjih mejah
ni učinkovit. Zato bi morali biti 16 let po uvedbi Schengena pogumni, da priznamo, da
pogodba ne deluje. Prav tako bi morali biti pogumni in priznati, da EU ni zagotovila rešitve
in da je namesto tega to postalo del težave. Države članice morajo še enkrat dobiti
priložnost, da zaščitijo svoje meje brez vmešavanja EU.

Nujno potrebujemo več ukrepov. Frontex, na primer, bi moral ladje, ki prevažajo lažne
begunce, poslati nazaj v njihove države izvora, namesto da igra vlogo nekakšnega
dobrohotnega sprejemnega odbora. Poostriti moramo ukrepe proti mrežam za trgovanje
z ljudmi. Države članice bi morale prenehati nagrajevati nezakonite tujce z dovoljenji za
prebivanje. Dejavno je treba ukrepati za vračanje nezakonitih beguncev in političnih
beguncev, katerih prošnje so bile zavrnjene. Če se nič od tega ne bo zgodilo, vam jamčim,
da bo to konec Schengena, kar pravzaprav ne bi bilo nič slabega.

Gospod predsednik, prav tako bi rad protestiral proti jeziku, ki se tu uporablja, proti
žaljivkam, kot so „populisti“, „skrajneži“ in podobno, ki se uporabljajo za ljudi, ki želijo le
zaščititi meje svoje države. S tem moramo prenehati. To ni prav. Prav tako moramo priznati,
da je treba uporabljati pravila; kaj ni nenavadno, da ob zavračanju razprave o uporabi
pravil, dopuščamo, da nekateri ljudje zmerjajo druge?

Simon Busuttil (PPE). -   Gospod predsednik, schengensko območje je za evropske
državljane res zelo pomemben in viden dosežek, iz te dvorane pa gre jasno sporočilo, da
se moramo danes skupaj boriti ne la za ohranitev tega dosežka, ampak za dodatno okrepitev.
Zanašamo se na Evropsko komisijo, da bo to dosegla, Evropski parlament pa ji bo ob
krepitvi Schengena stal ob strani in če smo se glede dogajanj v zadnjih tednih naučili dve
stvari, sta to ti dve.

Prvič, notranje meje v Schengenu so odvisne od skupne strategije, skupne skrbi za naše
zunanje meje. Če so naše zunanje meje šibke, bomo imeli težave na notranjih mejah in to
moramo preučiti. Italija je čutila pritisk zaradi 25 tisoč ljudi; dala jim je začasno dovoljenje
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in ti so odšli v Francijo. Francija je bila pod pritiskom in je ponovno uveljavila nacionalne
meje. Tako se je pritisk prenesel na notranje meje, zato so zunanje meje naša skupna skrb.

Drugič, Schengen zahteva solidarnost, pri solidarnosti pa gre za delitev odgovornosti –
delitev bremena –, delitev odgovornosti pa je odvisna tudi od velikosti države članice. V
sedanjem sistemu ljudje, ki prispejo v eno državo, tam ostanejo, ker naši zakoni, vključno
z dublinsko uredbo, zagotavljajo, da morajo ostati v prvi državi prihoda. To je očitno treba
spremeniti, ker ni več obvladljivo. Tisoč ljudi, ki prispe v najmanjšo državo članico, mojo
državo Malto, je glede na prebivalstvo tako, kot če bi več kot milijon ljudi prispelo v celotno
Evropsko unijo. Zato drži, da 25 tisoč ljudi ni nič, kapljica v morje za celotno Unijo, 1000
ljudi, ki pridejo v najjužnejšo državo članico, pa je veliko. Zato moramo Schengen povezati
s solidarnostjo; Schengen potrebuje solidarnost.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom
 149(8))

William (The Earl of) Dartmouth (EFD). -   Gospod predsednik, govornik je govoril o
krepitvi Schengena. Ali to vključuje krepitev schengenskih mej in še zlasti mej med Grčijo
in Turčijo?

Simon Busuttil (PPE).   – Gospod predsednik, poslancu se zahvaljujem za vprašanje.

Eden od pogojev za pridružitev schengenskemu območju je res krepitev zunanjih meja.
Ravno zato, ker so naša skupna skrb, so vse države članice odgovorne, da zagotovijo močne
zunanje meje.

Ko izpolnite te pogoje, se lahko pridružite Schengenu. Točno to so storile države, kot sta
Bolgarija in Romunija, in prav zato smo z misijo Frontexa pomagali Grčiji na turško-grški
meji.

In zato to kaže na to, da je krepitev zunanjih meja naša skupna skrb.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Gospod predsednik, res je, da smo se včeraj,
9. maja, spominjali trenutka, ko je bila ustanovljena Evropske unija, kar nam je pokazalo,
da se je Evropa gradila z majhnimi koraki in ne naenkrat in za vedno: drugače povedano,
Evropa ni zgrajena dokončno ali nepovratno in vsak dan se moramo truditi za ohranjanje
njenih dosežkov.

Schengen je območje prostega pretoka ljudi, je pa tudi simbol najboljšega, kar je Evropa
naredila v zadnjih 20 letih, in zato najboljše Evrope.

Če 25 tisoč priseljencev, ki so prišli na to stran Sredozemlja, predstavljamo kot neznosno
breme, pošiljamo napačno sporočilo: Nemčija je dokazala, da niso; Kanarski otoki in
Španija so dokazali, da 30 tisoč prišlekov iz afriških obal niso neznosno breme za Evropsko
unijo.

Zato v odzivu ne moremo izkoristiti migracijskih tokov za dvom v Schengen. Prav
nasprotno: Namesto tega je treba to izkoristiti, da pokažemo, da to, kar je še treba storiti,
ni popravljanje pomanjkljivosti, ki bi jih povzročili schengenski ekscesi, ampak gre za
krepitev Schengena. Schengen je mogoče okrepiti z dokončanjem solidarnostne klavzule,
predvidene v skladu z Lizbonsko pogodbo za to območje svobode, varnosti in pravice, z
dokončanjem azilnega svežnja, katerega obdelava je še vedno odprta in s stalnim
vzpostavljanjem druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) ter
mehanizma za preverjanje, kot to določajo pogoji za vključitev v območje za prosti pretok
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in kot je Parlament glasoval za prizadevanja Bolgarije in Romunije. Ti državi imata pravico
postati del območja prostega gibanja.

Kar je treba storiti, je, da Parlament predvsem uveljavi svojo pravico do pristojnosti, da s
Svetom odloči o tej zadevi. Zato bi vas spomnil, da je predlog o postopku, ki naj bi se
skliceval na pravno podlago člena 70, ki izključuje Parlament, nesprejemljiv: zahtevamo
člen 77.

Še zadnja misel, gospod predsednik: omenja se populizem, vendar se proti populizmu ne
borimo s posnemanjem njegovih nezavzetih rešitev, ampak ravno nasprotno, z njim se
spopademo z uporabo rešitev za prihodnost in ne za preteklost.

Renate Weber, (ALDE). -   Gospod predsednik, gospod Verhofstadt je prosil Komisijo,
naj še enkrat napiše sporočilo, mene pa zanima, če bi lahko danes še pred ponovno
napisanim sporočilom dobili jasen odgovor na to, ali si prizadevate izboljšati sedanji sistem,
da bi začasno zaprli meje, ali pa bi obstoječemu sistemu še kaj dodali. To bi bil dober način,
da rešimo vsaj enega od naših vprašanj.

Ob tem je pošteno povedati, da se strinjamo s ciljem Komisije glede izboljšanja upravljanja
Schengena s ponovnim pregledom ocenjevalnega mehanizma na podlagi pristopa
Skupnosti. Parlament je enakega mnenja, pri tem pa moram povedati, da smo globoko
razočarani nad pristopom Sveta.

Svet pravzaprav želi le osamiti Parlament. Res bi rada vedela, zakaj si Svet skoraj nenehno
prizadeva spodkopati velik dosežek, ki je vloga Evropskega parlamenta pri soodločanju.
Zastopamo evropske državljane in vsi bi morali z delom služiti njim. Morda bi moral tudi
Svet razumeti svojo vlogo kot institucija EU in ne kot le zbor 27 držav članic.

V resnici je odgovor na ta migracijski tok ne glede na to, ali zaradi dogodkov v Severni
Afriki in južnem Sedozemlju, v zakonodaji, ki vključuje skupno azilno politiko in politiko
priseljevanja, s katerima se je ukvarjal Parlament in ki ju blokira Svet.

Konrad Szymański (ECR). -    (PL) Gospod predsednik, čeprav živim precej daleč stran,
na Poljskem, mislim, da povsem razumem skrbi, ki jih povzroča nenadzorovano
priseljevanje v Francijo ali Italijo. Priseljevanje iz Severne Afrike seveda zaostruje kulturne
in socialne napetosti in povečuje pritisk na socialne proračune držav članic. O marsičem
se moramo pogovoriti in zadeve ne bi smeli poskušati ignorirati. Francoski, italijanski in
malteški državljani se danes zaradi dejstva, da nadzor na zunanjih mejah Evropske unije
preprosto ne deluje, spopadajo z najvišjimi računi. Evropski narodi bodo prav tako poravnali
račun za neuspela prizadevanja, da bi ustavili priseljevanje v Evropo.

Imam le eno prošnjo. Želel bi, da se spremembe schengenskega zakonika ne uporabijo kot
izgovor za omejevanje prostega gibanja državljanov držav članic Evropske unije. Takšni
predlogi so se več let pojavljali v zvezi s poljsko-nemško mejo na škodo poljskih državljanov.
Lažje bi dosegli sporazum, če bi imeli polno zagotovilo, da spremembe schengenskega
zakonika ne bodo prizadele državljanov držav članic.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)   . – (FR) Gospod predsednik, ta razprava je prav
neverjetna. Prosili so nas, naj preučimo prost pretok ljudi v Evropi in ponovno vzpostavimo
nacionalne meje, da bi bili kos pritokom migrantov, ki naj bi od revolucije v Tuniziji
domnevno preplavljali Evropo.

Če posledice tega nastopaštva ne bi bile tako drastične in daleč od stvarnosti, bi bile smešne.
Od začetka leta 2011 je v Sredozemlju umrlo več kot 1.150 ljudi, v Italijo pa jih je prispelo
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23 tisoč. Medtem je več kot 700 tisoč ljudi zbežalo iz Libije in iskalo zatočišče v sosednjih
državah, kjer so bili deležni drugačne dobrodošlice, kot bi je bili v Evropi.

Gospod Sarkozy in gospod Berlusconi s širjenjem panike in prepričevanjem ljudi, da gre
za invazijo, na prvo mesto postavljata svoje kratkoročne volilne interese. Kakšen nesmisel!
Kdaj bo Evropa nehala govoriti eno in delati drugo? Kakšne predloge dajejo danes ljudje
razen praznih besed, popuščanja populističnim pritiskom, ponovne krepitve Frontexa in
spreminjanja Evrope v utrdbo? Meje še nikoli nikogar niso ustavile, niti v temnejših dneh
naše zgodovine niti danes. Ali nimamo nobenih drugih sporočil za nastajajoče demokracije
na drugi strani Sredozemlja?

Unija je leta podajala roko diktatorjem in prezirala lastne vrednote. Mar ni čas, da odpre
oči? Jaz že mislim, da je.

(Aplavz)

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Gospod predsednik, mislim, da je naslednji na vrsti
gospod Borghezio, Skupina Evropa svobode in demokracije.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, to vprašanje je
zaslužno za to, da je na dan prišlo toliko hinavščine.

Edina vlada v Evropski uniji, ki ima notranjega ministra iz stranke, ki jo opredeljujete kot
populistično, je tista, ki ima pogum izvajati najbolj humanitaren ukrep: dati 25 tisoč
Tunizijcem dovoljenje za prosto gibanje. To pa zato, ker smo osebno videli, da ne gre za
25 tisoč kriminalcev, ampak ljudi, ki so zbežali iz Tunizije. Šlo je za izredne razmere, s
katerimi smo se morali spopasti z zdravo pametjo in poskušali smo pomagati.

To kaže resnico, in sicer, da smo v številnih primerih tisti pravi „tadobri“ prav mi „taslabi“.
Mi, ki potrjujemo potrebo po nadzoru priseljevanja in zunanjih mej, še naprej prosimo
Evropo – tako kot je to pravilno storil gospod Cohn-Bendit –, naj porazdeli, kar zdaj šteje
50 tisoč ali 100 tisoč beguncev po celotnem ozemlju, kajti ljudje, ki bežijo iz Libije, niso
kriminalci.

To so jasne besede gibanja, ki brani ozemlje in zagovarja istovetnost, ki nasprotuje
priseljevanju, ker ne želi, da so ljudje iztrgani iz svojega okolja, in ki obsoja rasizem in
ksenofobijo, pa tudi hinavščino.

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Gospod predsednik, imamo skupno evropsko politiko
o azilu in priseljevanju, eno samo grozno politiko za vso Evropo. Nedavni katastrofalni
tok migrantov iz Severne Afrike in težave, ki jih imamo z neuspešno schengensko pogodbo,
kažejo, da bi bilo treba politiko o azilu in priseljevanju vrniti državam članicam. Države
se med seboj razlikujejo, tako preprosto je to. Zato enotna, skupna evropska politika ne
bo uspešna.

Gospod predsednik, predlog komisarke Malmström glede Schengena je naravnost bedna
poteza. Noro je, da sprejme odločitev, da se države članice ne bi smele same odločiti o tem,
ali naj uvedejo mejni nadzor, in če je potrebno, zaprejo svoje meje. Države članice imajo
težave z več deset tisoč ogroženimi migranti iz Severne Afrike, vendar jim komisarka
Malmström preprečuje, da bi kaj ukrenile glede tega. Še vedno imamo ladje polne migrantov,
ki iščejo srečo in prispejo do Lampeduse. Zlo migracij se še naprej zahrbtno širi. Če pa
vprašate komisarko Malmström, vam bo povedala, da se države članice ne smejo upirati.
Namesto tega nam ponuja prazno govorjenje o solidarnosti.
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Gospod predsednik, države članice na žalost niso več gospodarji v lastnih domovih. Evropa
je gospodar. Države članice si te pristojnosti želijo nazaj. Države članice morajo še enkrat
imeti možnost, da določijo svoje politike o azilu in priseljevanju. Kaj namerava glede tega
storiti Komisija?

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, na začetku bi rad
komisarki Malmström povedal, da se strinjam z zasluženo pohvalo, ki jo je za svoje delo
na tem področju dobila od predsednika Barrosa.

Dejstvo, da preživljamo težko obdobje glede migracijskih pritiskov, ne more biti opravičilo
za slabitev enega največjih dosežkov evropskega povezovanja: in sicer schengenskega
območja.

Schengen je sinonim za svobodo gibanja in te stvarnosti ne moremo in ne smemo zasukati
v nasprotno smer, ampak jo moramo zaščititi, krepiti in razvijati. Tudi jaz se strinjam, da
je ustrezen nadzor zunanjih mej bistven. Če se to ne bo zgodilo, bo oslabljena varnost
schengenskega območja, spodkopana verodostojnost Evropske unije in uničeno vzajemno
zaupanje

Zato pozdravljam priznanje, ki ga je Evropska komisija v svojem sporočilu prejšnji teden
izrekla glede pomena schengenskega območja in glede izziva, ki ga predstavlja njegova
krepitev in razvoj. Prav tako se strinjam s predsednikom Barrosom, da je potrebne več
solidarnosti in deljene odgovornosti držav članic. Težava ni v schengenskih pravilih, ampak
v načinu, s katerim države članice uporabljajo pravila brez odgovornosti ali solidarnosti.

Zato zahtevamo pravi mehanizem za ocenjevanje Schengena. Ta parlament je pripravljen
delati v upanju, da bomo oblikovali ta mehanizem: mehanizem, ki ne uporablja dvojnih
meril, z drugimi besedami, da ni bolj zahteven do držav kandidatk, kot je bil do tistih, ki
so zdaj že članice kluba.

Vendar sem zaskrbljen, komisarka. Skrbi me molk Evropskega sveta na začetku te razprave
v zvezi z mehanizmom, prav tako me skrbi leta dolg molk Sveta glede mehanizma za
ponovno naselitev beguncev, kot je že omenil gospod Tavares. Svet je tisti od treh institucij,
ki na tem področju ne napreduje in ki se mora čim prej spet vrniti na pravi tir.

Judith Sargentini (Verts/ALE),    vprašanje z modrim kartončkom za gospoda van der Stoepa.
– (NL) Gospod predsednik, gospodu van der Stoepu bi rada zastavila naslednje vprašanje:
kaj bi gospod van der Stoep ob ponovni uvedbi mejnega nadzora rekel nizozemskim
počitnikarjem, ko bi se vračali s štirinajstdnevnih počitnic v Franciji in bi želeli prečkati
mejo med Antwerpnom in Hazeldonkom in bi na svoji poti domov obtičali v kilometrski
koloni, isti koloni kot vozniki tovornjaki na svoji poti v pristanišče Rotterdam, da odložijo
tovor?

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Gospod predsednik, gospa Sargentini dobro ve, da
povsem nasprotujemo postavljanju novih mejnih prehodov; od leta 1992, ko so se naše
meje odprle, pa do skupne politike o azilu in priseljevanju lansko leto je vse delovalo v
najlepšem redu. Vendar pa smo v nekem trenutku tudi sami prekoračili mejo in kar ste
verjetno spregledali, je dejstvo, da je zdaj v Italiji 25 tisoč gospodarskih beguncev, ki bodo
dobili vizume. To so gospodarski begunci in bi jih bilo treba čim prej poslati nazaj v njihove
države. Ne bi jim niti smeli dovoliti, da zaprosijo za vizume. Nizozemska Stranka za
svobodo je bila glede tega vedno jasna: ne želimo si vrnitve mejnih prehodov, to, kar želimo,
je le možnost opredeljevanja lastne politike o azilu in priseljevanju, in vi to dobro veste.
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PREDSEDSTVO: DIANA WALLIS
podpredsednica

Claude Moraes (S&D). -   Gospa predsednica, stališče skupine S&D je zelo jasno. Slišali
smo vse o ozadju kršitev Schengena in vse od leta 1999 čakamo na kakršno koli skupno
politiko o priseljevanju in azilu.

Zato smo s svojimi sporočili zelo jasni. Najprej Komisiji: glede Schengena si želite
mehanizem Skupnosti za skupno odločanje, želite se oddaljiti od medvladnosti in želite
popoln nadzor nad političnim oportunizmom, ki ga vidimo v Italiji in Franciji. Zato vas
prosim, da v izjavi tega sporočila ne naredite dvoumnega. Jasno povejte, da boste vse držali
v svojih rokah, pa boste preprečili takšen oportunizem, ki bo na koncu zlomil Schengen.

Svetu: od leta 1999 čakate na skupni evropski azilni sistem, ustvarili ste razmere, v katerih
se na tem mestu pogosto govori o solidarnosti in delitvi bremena, ampak še zdaleč se nismo
približali formalnemu mehanizmu za delitev bremena v Evropski skupnosti. Blokirate
velik del dela, ki ga opravimo tu, v Parlamentu. Prenehajte z blokado. Sodelujte z nami in
Komisijo, da bomo zagotovili, da solidarnost pomeni solidarnost in da delitev bremena
pomeni delitev bremena.

In na koncu, Komisija je že uprla pogled v migracijsko politiko. Sodelujte z nami. Ne bodite
neodločni, bodite pogumni in poskrbite da bomo, ko bomo uredili Schengen in prav tako
skupno migracijsko politiko, imeli nekaj, na kar bomo lahko ponosni.

Sarah Ludford (ALDE). -   Gospa predsednica, tako kot drugi mislim, da komisarka
Malmström svoje delo zelo dobro opravlja, vendar pa glede na odločno zagovarjanje
schengenskega prostega pretoka s strani predsednika Barrosa prav tako menim, da v resnici
sploh ne razumem, kako se je oblikovalo mnenje, da bo predlagani mehanizem Komisije
na ravni EU olajšal ponovno uvedbo notranjega mejnega nadzora. Vendar je do tega prišlo.
Saj vendar ni mogoče, da se različnim občinstvom pošiljajo različna sporočila, eno
poslancem EP, eno pa morda Parizu in Rimu? Pristojne vlade naj bi bile sposobne učinkovito
upravljati migracijske in azilne pritiske v EU.

Na žalost imamo zdaj preveč vlad, ki skušajo pridobiti naklonjenost ljudi na desni. Evropska
komisija mora zagovarjati prost pretok in ne v namene volilne kampanje ugajati takšnim,
kot sta predsednik Sarkozy in predsednik vlade Berlusconi. Treba bi bilo poudariti neuspeh
držav članic pri izvajanju migracijskih pravil EU. In na koncu, Komisija mora raziskati
obtožbe glede 61 migrantov, ki naj bi jih kljub navezanemu stiku z italijansko obalno
stražo, vojno ladjo Nata in vojaškim helikopterjem pustili umreti. Vsako oblast, ki krši
mednarodno pomorsko in humanitarno pravo, je treba kaznovati.

Cornelia Ernst (GUE/NGL).   – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, mislim, da
moramo preiti k bistvu. Ne potrebujemo novega pravila o začasni ali kateri koli drugi
ponovni uvedbi mejnega nadzora, niti zdaj niti v prihodnje. Doumeti moramo, da je
svoboda gibanja – in to je navsezadnje sporočilo Evropske unije – nekaj, česar ne morete
kar po svoje nadomestiti ali zaobiti. To je pravica državljanov, ki je ne morete kar
relativizirati.

Bi radi vedeli, kaj me res moti? Veliko slišimo in govorimo o solidarnosti. Kdo govori o
solidarnosti z afriškimi državami, ki morajo sprejeti več sto tisoč beguncev in bodo to še
naprej počele – brez velikih razprav? Ali kdo govori o solidarnosti z ljudmi, ki bežijo pred
vojno in prihajajo v Evropo? Tem ljudem moramo pokazati nekaj spoštovanja.
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Če sem poštena, sploh ne želim razpravljati o spremembah Schengena ali pravilih; želim
le, da se že enkrat razumno lotimo migracij. Tega ne bomo dosegli s Frontexom kot
sredstvom za deportacijo ljudi; to bomo dosegli z demokratično in humanitarno azilno
zakonodajo. To je tisto, o čemer bi se morali pogovarjati v Evropi, veljati pa bi morala po
vsej Evropi. Za to bi se morali boriti. To je naša prava naloga.

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Gospa predsednica, moj govor je namenjen Komisiji
in kolegom poslancem, prav tako pa bi rada izrekla dobrodošlico Svetu. Vprašanje, ki ga
danes obravnavamo, izvira iz upravljanja schengenskega območja leta 2011. To območje
ni nič več omejeno na pet držav članic, kot je bilo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Zdaj je to območje, ki se v zadnjih nekaj letih nenehno širi in v katerem je danes 25 držav,
od katerih tri niso države članice Evropske unije.

Zato naj bi tako kot vse evropske politike tudi sodelovanje v schengenskem območju
odražalo dejansko stanje, na katerega se nanaša in ki se razlikuje od tistega pred 10 leti.
To je okvir, v katerem bi bilo treba razumeti predloge italijanske in francoske vlade in
pragmatične in potrebne ukrepe, ki jih je Komisija danes začrtala v svojem sporočilu v
zvezi z migracijami. Vzajemno zaupanje med državami članicami, podpisnicami v
schengenskem območju, je resnično temeljni kamen sodelovanja v Schengenu. Vendar pa
to zaupanje temelji na vzajemnih obveznostih. Če ena od podpisnic ne spoštuje svojih
obveznosti in ustvari pritok, se zlomi celoten sistem. Ostalim državam članicam je zato
treba dovoliti, da se na ta neuspeh odzovejo s ponovno vzpostavitvijo začasnega in strogo
urejenega mejnega nadzora. Tak ukrep bi bil jasna zahteva državam članicam, ki so
odgovorne za neuspeh, naj bolje nadzorujejo zunanje meje.

Poleg tega bi bili predlagani ukrepi Komisije v duhu Schengena, saj bi se nadzor uporabil
kot izhod v sili, odločitev pa bi bila sprejeta na evropski in ne na medvladni ravni. Ti ukrepi
bi bili resnično povezani z vsemi drugimi predlaganimi dolgoročnimi ukrepi, ki se
pripravljajo za skupno migracijsko politiko. Da bi podprli države članice, ki so na naših
zunanjih mejah, in naj na tem mestu končam, sta zlasti odločilna krepitev Frontexa in
izkazovanje večje solidarnosti. Razmere v Sredozemlju v zadnjih letih nam služijo za
osvetlitev pomanjkljivosti v schengenskem pravnem redu.

Zgolj v nekaj tednih so migranti iz sosednjih držav v Sredozemlju znašali precejšen odstotek
letnega priseljevanja v Franciji. Ta pravni red ni statičen, ampak se mora razvijati. Upam,
da bo ta predlog hitro sprejet, da bi čim prej zagotovili boljše upravljanje našega
schengenskega območja in tako tudi varnost naših skupnih notranjih mej.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Gospa predsednica, izredni migracijski tokovi, kot so tisti iz
južnega Sredozemlja, ne smejo ogrožati schengenskega območja. Evropska komisija ne
sme spodbujati zamisli nekaterih držav članic, ki vzbujajo dvom vanj. Vloga Komisije je
ščititi schengensko območje s spodbujanjem evropskih rešitev, ki jih omenja schengenski
pravni red. Pri upravljanju schengenskega območja morajo države članice pokazati
solidarnost. Tudi Svet mora s takojšnjo odobritvijo vstopa Romunije in Bolgarije v
schengensko območje pomagati krepiti schengensko območje. Tako imenovane težave s
schengenskim območjem so lažne in nimajo nič opraviti s prostim pretokom v Uniji,
ampak z nesposobnostjo ali zlonamernostjo nekaterih držav pri spopadanju s težavami,
povezanimi s preseljevanjem zunaj Evropske unije. Rešitev za prihodnost je v izboljšanju
evropskega sistema za upravljanje migracij, dokončanju procesa vzpostavitve skupnega
evropskega azilnega sistema in pravnega okvira za nezakonite in zakonite migracije ter v
razširitvi vloge Frontexa.
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Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Gospa predsednica, v zadnjih tednih so množični
migracijski tokovi izzvali zaskrbljenost in odzive med evropskimi državljani.

Nekatere države članice so opredelile stališča, ki pomenijo, da je treba vprašanje migracijskih
tokov obravnavati z vsem spoštovanjem.

Schengen je zdaj uveljavljena pridobitev evropske civilizacije in kot takšnega ga je treba
zaščititi in ohraniti. To ne pomeni, da začasna ponovna uvedba mejnega nadzora pod
določenimi pogoji ni mogoča. Zato pozdravljamo mehanizem kompenzacije, ki temelji
na pristopu EU in ki naj bi v vsakem primeru zagotavljal uporabo schengenskega območja
v skladu s pričakovanji teh ljudi.

V to smer gre dragocen predlog Komisije z dne 4. maja 2011, s katerim schengensko
območje postaja prožnejše in bolj usklajeno, da bi omogočilo bolj redno upravljanje
migracijskih tokov. Namen predloga je močnejše upravljanje, kar je treba v trenutkih
posebne krize vsekakor ustrezno upoštevati.

S posebnim zanimanjem sem prisluhnil gospodu Barrosu v Bruslju in v Palermu, ko je
govoril o regionalnih politikah za zaščito Sicilije in Lampeduse, kamor še naprej prihajajo
čolni, ki bi bili sicer prepuščeni na milost in nemilost divjanju morja, kjer bi lahko bilo še
več izgubljenih življenj. Gospa predsednica, to moramo še naprej upoštevati.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Gospa predsednica, v teh pomembnih razpravah o
migracijskih vprašanjih se moramo za vsako ceno izogniti pasti oportunističnih izjav
gospoda Sarkozyja in gospoda Berlusconija o schengenskih sporazumih. Uporaba evropskih
in migracijskih tokov kot vreč za boks ob hkratnem navajanju populističnih razlogov
skrajne desnice je za nekatere evropske vlade zelo prikladen način prikrivanja nacionalnih
gospodarskih in socialnih pomanjkljivosti.

Danes je dvom v prosti pretok, oprijemljiv dosežek evropskega povezovanja, manipulativen
in nevaren. Komentatorji po eni strani pravijo, da se je Komisija postavila ob bok Franciji
in Italiji, po drugi strani pa nam je predsednik Barroso danes govoril, da se ne namerava
postaviti na stran populističnih držav članic. Kaj zdaj drži?

Sporočilo z dne 4. maja ne omenja le ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah, ampak
obravnava tudi številne druge teme, kot so boj proti trgovanju z ljudmi, zakonito
priseljevanje, ponovna naselitev beguncev, azil in tako naprej. To so prava vprašanja!
Težava je v tem, da pride sporočilo le do polovice.

Komisarka Malmström, zdi se, da želite ponovno uvesti pristop Skupnosti, kar je bistvenega
pomena. Kar dajte, če si upate! Potrebujemo več Evrope in več povezovanja tam, kjer države
članice mika, da bi zaščitile le svoje interese.

(Aplavz)

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Gospa predsednica, 2. julija 1990, le nekaj dni po
podpisu Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma je Time Magazine objavil članek,
ki se je začel tako: „Sanje o Evropi brez meja so naredile korak naprej k stvarnosti“, končal
pa je, kot sledi: „da bi se borili proti povečanemu trgovanju z ljudmi, terorističnim
dejavnostim in nezakonitemu priseljevanju, bo nadzor na zunanjih mejah schengenske
dežele poostren“.

To je bilo zapisano pred 21 leti in kot je dejal predsednik Komisije, je to točno tisto, k
čemur smo bili danes pozvani: ohranjajmo sanje pri življenju in okrepimo nadzor na
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italijanskih, grških in južnoevropskih mejah kot celoti, kajti južne meje združene Evrope
so meje drugih držav – na primer Nemčije, Francije, in Belgije. V skladu z načeli solidarnosti
in vzajemnosti, ki ohranjajo to Evropo pri življenju, moramo ponovno pregledati vse, kar
se zdi, da se ne izplača, pregledati sporazum Dublin II, o čemer smo v Parlamentu že
razpravljali, in deliti bremena, ki jih morajo vse države članice pošteno nositi, da bomo
vsi pomagali ohranjati sanje pri življenju.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Gospa predsednica, dvom v Schengen je po našem
mnenju dvom v Evropo. Če bo Evropa celo šibkejša, kar si želijo desničarske vlade, nas bo
vse bolj mikalo vprašanje, ali je sploh še smiselno ostajati v Evropi, kot se je vprašal italijanski
notranji minister, gospod Maroni.

Odgovor pa je večja vključenost mehanizmov EU. V bistvu potrebujemo več Evrope in ne
manj Evrope, in Komisija mora to povedati bolj silovito. Najboljše, kar ima Evropa, se je
izkazalo v nedeljo ponoči, ko je izredna veriga človeške solidarnosti, ljudi na Lampedusi,
rešila 500 brodolomcev, ki jih je sicer čakala gotova smrt. Najslabše v Evropi, če bo potrjena
novica v The Guardianu, pa bodo Natove vojaške sile, ki ne posredujejo, da bi rešile plavajoče
moške, ženske in otroke.

Če smo prepričani, katero od teh imamo rajši, gospa Malmström, potem bo morala Komisija
na junijskem zasedanju Sveta prepričati države članice, da oblikujejo evropsko politiko o
priseljevanju, kajti Evropa à la carte bi bila enaka zrušenju evropskih sanj.

Wim van de Camp (PPE). -    (NL) Gospa predsednica, junija 2009 so me evropski
državljani izvolili v Evropski parlament. Nisem bil izvoljen v parlament institucij, pa tudi
v parlament posameznih držav članic ne. To poudarjam, ker imajo evropski državljani
veliko vprašanj o Schengenu. To nima nič opraviti s populizmom, niti s strahom. To je
povezano z vprašanji, ki skrbijo evropske državljane: Kako urejamo Schengen? Veliko
vprašanj se zdaj zastavlja o tem, zato vašo pozornost usmerjam vanje.

Če predsednik Komisije pravi, da moramo braniti načelo prostega pretoka ljudi, potem
bom to seveda podprl. Ne moremo dopustiti, da bi 25 tisoč Tunizijcev vzelo 502 milijona
Evropejcev za talce, vendar pa teh vprašanj ne bomo odpodili in podpora javnosti
Schengenu v Evropi bo ogrožena. Zato lahko pristanem na začasno ureditev mejnega
nadzora, kot je predlagal kolega poslanec, gospod Iacolino. Zelo dobro se zavedam, da ne
moremo v prvem poskusu doseči, da bi bila delitev bremena vzpostavljena in bi delovala.

Na koncu, gospa predsednica, še zadnje vprašanje: Kakšno je stanje glede uvedbe evropske
podporne pisarne za azil na Malti? Slišal sem, da še obstaja možnost za njeno ustanovitev.
Morda bi komisarka še enkrat pojasnila, kdaj bo urad dejansko vzpostavljen in bo začel z
delovanjem.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Gospa predsednica, gospa Malmström, težava v
zvezi s sporočilom, ki ga je predložila Komisija, je, da to sporočilo v zvezi s kratkoročnimi
vprašanji, ki jih obravnavana zadeva vključuje, ali v zvezi z nujnimi rešitvami, ki bi jih
Unija morala izvesti, ni verodostojno v sedanjem času.

Na žalost je Komisija pokazala, da je zelo šibka, kajti nemogoče je razveseljevati vse.
Nemogoče je po eni strani osrečevati gospoda Sarkozyja in gospoda Berlusconija, po drugi
strani pa imeti skupno politiko o azilu in priseljevanju. Nemogoče je v sporočilu, kot je ta,
uvajati nejasnosti, ki nikamor ne peljejo in pokažejo le to, da to ni politika, ki se odločno
spopada z razmerami, ki jih doživljamo.
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Gospod Barroso vam ne dela posebne usluge, ko pravi, da ste storili vse, kar je v vaši moči,
da bi našli ravnovesje, ker tu ne gre za iskanje ravnovesja. Tu gre za obravnavanje izrednih
razmer, kot so te, ki so pred nami. Gre za finančna sredstva in doseganje ustreznega
sporazuma med državami članicami glede skupne azilne politike, Evropskega urada za
azil in glede izzivov, s katerimi se spopadamo. Tukaj nimamo nič od tega.

Kako lahko govorite o programih regionalnega sodelovanja s tretjimi državami, ko nas
demokrati iz Tunizije in Libije vidijo, kako zapiramo meje naših držav? Se je mogoče
pogovarjati o tem? Ne moremo govoriti nejasnosti. Ukvarjamo se z vprašanji, ki so dovolj
resna, da bi jih tudi vi morali resno jemati, gospa Malmström.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, razprava o ponovni uvedbi mejnega
nadzora in spremembi schengenskega mehanizma se mi zdi povsem pretirana in
brezpredmetna. O tem razpravljamo zato, ker sta gospod Berlusconi in gospod Sarkozy
ob svojem populističnem delovanju mislila le na svoje nacionalne interese, ko sta zaradi
migrantov iz Severne Afrike grozila s ponovno uvedbo nadzora na mejah med posameznimi
državami članicami.

Tudi sam sem bil presenečen nad tem, to moram jasno povedati, kako hitro je
gospod Barroso, predsednik Komisije, prevzel razpravo, namesto da bi sprejel korektivni
evropski pristop. Schengen je velik dosežek. Schengen je evropski simbol in popolna
kombinacija svobodnega potovanja, odprtih mej in varnosti. Schengen nikoli ne sme biti
ogrožen. V posebnih primerih imamo že zdaj možnost ponovne uvedbe mejnega nadzora
za omejeno obdobje v omejeni regiji, kjer obstaja resna grožnja notranji varnosti.

Česar potem ne potrebujemo, je razprava o Schengenu. Namesto tega potrebujemo razpravo
o ukrepih za okrepitev Frontexa, da bi zagotavljal kar največjo možno varnost na zunanjih
mejah Evropske unije – in s tem zagotavljal prosti pretok –, in razpravo o hitrih postopkih
za azil, o sodelovanju pri obravnavi vzrokov za migracije in o sporazumih o ponovnem
sprejemu.

Vesel sem, da se strinjam s predlogi komisarke Malmström o tem – njeni predlogi so zelo
široki – in vabim Komisijo, naj sledi zgledu Parlamenta in ne zgledu, ki ga dajejo nekateri
predstavniki Sveta.

Stavros Lambrinidis (S&D).   – (EL) Gospa predsednica, komisarka, v času, ko so v
političnem smislu z vseh strani napadena temeljna načela kohezije in solidarnosti v EU,
zlasti s strani neonacionalističnih gibanj, in vsi vemo, kdo so to, bi morala Komisija po
mojem mnenju imeti vsakdanjo nalogo zatreti vsakogar, ki napada simbole evropske
politične enotnosti.

Pa vendar smo danes tukaj prav zato, ker tega ni storila. Dopustila je, da se je pod pritiskom
nekaterih držav članic sprožila razprava o temeljnem kamnu evropske identitete: o
Schengenu. Čeprav je to zakonito, pa je predlog Komisije v nasprotju s členoma 78 in 80
konvencije. Konvencija izrecno navaja, da mora Evropa zagotoviti podporo in solidarnost,
če je država članica pod hudim pritiskom zaradi priseljevanja. Ponovna uvedba mejnega
nadzora ni solidarnost, je kazen. S tem se breme na zunanjih mejah ne porazdeli pravično,
na primer s krepitvijo Frontexa, ampak državam članicam nalaga še večje breme. Povedano
drugače, Komisija, to ni „delitev bremena“, to je očitna oblika „dampinga bremena“. Vi,
Komisija, ste dopustili razpravo in vi ste tisti, ki jo morate ustaviti, prav tu in prav zdaj.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Gospa predsednica, gospod Barroso, komisarka, ministrica Győri,
schengenski sistem je eden od najbolj oprijemljivih pravnih redov Evropske unije. Če bi
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vprašali evropske državljane, bi svobodno gibanje brez mejnega nadzora omenili kot nekaj,
kar jim je v Evropski uniji pomembno. Zato je pomembno ohraniti ta sistem in storiti vse,
da bi ohranili svobodno gibanje naših državljanov in Evropo brez meja. To mora ostati
naš osnovni cilj.

Vrednote, naš pravni red je treba zaščititi, zlasti ko so ogroženi. Danes je ta izziv val
migrantov in beguncev. Za obravnavo teh izzivov pa potrebujemo konkretne predloge in
rešitve.

To se začne z ločevanjem in pojasnjevanjem tega vprašanja, kar pomeni, da ločimo vprašanje
beguncev in nezakonito priseljevanje, uporabimo naša obstoječa načela, na katerih lahko
gradimo, kot sta solidarnost in sodelovanje, in uporabimo obstoječe institucije, kot je
FRONTEX, ali naša obstoječa pravila.

Pozdravljam madžarsko stališče in stališče ministrice Győri, pa tudi besede gospoda Barrosa,
ki je dejal, da je cilj okrepiti schengenski pravni red in ga dobro upravljati, ne pa se mu
odreči.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Gospa predsednica, najprej bi poudarila, da bi morala
rešitev migracijskih težav, ki so nastale, soditi v področje uporabe schengenskega
sporazuma. Schengenski pravni red zdaj zagotavlja možnosti, da se začasno ponovno
uvede zaščita notranjih mej, ko gre za grožnjo javnemu redu in varnosti, in te določbe so
res povsem zadostne. Zato bi lahko Komisija morda podrobneje predstavila dodatne
primere v tem sporočilu o migracijah in omogočila začasno razširitev varstva meje, kar
sporočilo opiše na zelo abstrakten način, pa tudi področje je slabo opredeljeno. Ali to
pomeni, da poskuša Komisija ustreči muham voditeljev dveh največjih držav članic Evropske
unije in stremi k uničenju ene največjih vrednot EU, območja svobode in prostega pretoka?
Prav tako bi rada pripomnila glede vsebine sporočila, ker se zdi, da je bilo napisano prav
ob upoštevanju tega primera, kjer gre za povečane migracijske tokove iz Severne Afrike.
Ali Komisija ne misli, da bi moral biti dokument, ki se imenuje sporočilo o migracijah, širši
glede vsebine in snovi?

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Gospa predsednica, v Avstriji in Nemčiji so bile prvič
odpravljene meje in končno imamo prost pretok delavcev iz vzhodne Evrope. Po eni strani
so meje odpravljene, medtem pa po drugi strani spet poskušate graditi ovire.

Zdi se mi nemogoče in nesprejemljivo, da je dvema državama članicama in dvema
gospodoma, ki se trudita ustvariti ime, uspelo spraviti vprašanje o ponovni uvedbi mejnega
nadzora v razpravo v to dvorano. Pri tej zadevi ni poti nazaj in ne moremo si dovoliti, da
bi ta razprava o enem samem vprašanju pritiskala na nas. Problema beguncev ne moremo
samodejno rešiti z vrnitvijo k režimu mejnega nadzora. Oprostite. Ti ljudje so tvegali svoja
življenja, da so prišli v Evropo, in tudi mejne prehode jim bo uspelo zaobiti. S ponovno
uvedbo mejnega nadzora bi pridobili le trgovci z ljudmi, kajti begunci bi morali najti nove
načine za prehod meje, kar bi trgovcem z ljudmi zagotovilo nov vir dohodka.

Ne morem sprejeti dejstva, da resno razmišljamo o tej zadevi, in pozivam Komisijo, naj tu
ne sklepa kompromisov.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Gospa predsednica, vesela sem, da so vse strani tega
parlamenta, vključno s Poslansko skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov), ki vključuje gospoda Sarkozyja in gospoda Berlusconija, jasno povedale, da
niso potrebna nova pravila in da ni treba spreminjati schengenskega sporazuma, ampak
je potrebno nekaj drugega, in sicer skupna politika o azilu in priseljevanju, ki bo vredna
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svojega imena. Gospa Malmström, vas pa pozivam, da ukrepate in jasno poveste, da je
treba sporazum Dublin II spremeniti, da bi spodbudili pristno evropsko solidarnost v zvezi
z azilnimi vprašanji in pokazali, da je ta celina kohezivni subjekt in da države z zunanjimi
mejami ne morejo biti prepuščene same sebi.

Vendar pa se svetuje previdnost. Italija lahko prevzame odgovornost za to in jo tudi mora.
Notranji minister, gospod Maroni, ki sam pripada stranki Lega Nord, mora jasno povedati,
da so ti ljudje begunci, katerih pravice je treba spoštovati, in da je treba ustrezno ukrepati.
V Evropi moramo zaščititi ne le denar in banke, ampak tudi begunce in zato ne potrebujemo
novega Schengena, ampak politiko o azilu in priseljevanju, ki resnično spoštuje človekovo
dostojanstvo.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). -   Gospa predsednica, v zadnjih nekaj mesecih
je Komisija pohitela z objavo dveh pomembnih sporočil, usmerjenih v obravnavo izzivov
po izbruhu jasminove revolucije v Tuniziji.

Predložene so bile številne politične možnosti in Parlament se je glede njih že opredelil, da
bi Komisijo usmeril pri pripravi konkretnih zakonodajnih predlogov.

Komisija v sporočilu o migracijah obravnava vprašanja nadzora na zunanjih mejah,
upravljanje Schengena in organizirane mobilnosti. Zakaj ne vsebuje ničesar izrecno o
delitvi bremena? Sporočilo omenja pilotni projekt za ponovno naselitev beguncev na Malti,
vendar ne uvede zamisli o pilotnem projektu v zvezi s selitvijo nezakonitih migrantov ali
prosilcev za azil – kljub ponavljajočim se pozivom različnih držav članic in poslancev
Parlamenta za tak sistem delitve bremena.

Zakaj Komisija ne oblikuje konkretnih predlogov o tem? Govorimo o evropskem območju
svobode gibanja, govorimo o skupnem evropskem azilnem sistemu. Kdaj boste zamisel o
evropski solidarnosti podprli z dejanji?

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Gospa predsednica, rad bi se dotaknil predloga,
ki ga je Komisija predložila v zvezi s krepitvijo nadzora na zunanjih mejah. Žal ni preveč
sprejemljiv, ker je v času, ko smo priča, kako več držav članic izvaja nepremišljeno politiko
priseljevanja, ki velikemu številu tujcev zagotavlja zakonito prebivanje v EU, in ko
pomanjkanje mejnega nadzora omogoča, da ljudje prosto prehajajo meje, potreben stalen
strožji nadzor mej med državami članicami EU. Glede nenehnega govorjenja o solidarnosti
bi rad izrazil svoje presenečenje nad dejstvom, da se od držav članic, kot je na primer
Danska, ki so ustrezno poostrile svojo politiko priseljevanja, pričakuje, da bodo pokazale
visoko raven solidarnosti z državami, ki jim to ni uspelo. Smiselno bi bilo, da bi državam,
ki izrazijo svojo nacionalno suverenost z opredelitvijo lastne politike priseljevanja, dopustili,
da lahko žanjejo sadove svojega dela.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Gospa predsednica, očitno je le približno 3 tisoč tunizijskih
beguncev, prijetih v Lampedusi, pravih prosilcev za azil, ostali, ki jih je 20 tisoč ali več, pa
so gospodarski migranti. Dokler Evropska unija ne bo priznala, da ne more sprejeti vseh
gospodarskih migrantov z vseh koncev sveta, se jih bo sem namenilo še več sto tisoč. Če
bodo sprejeti ukrepi, kot so množične pomilostitve nezakonitih priseljencev, ali če bo
schengenski sporazum kršen z uporabo turističnih vizumov, kot se je zgodilo pred kratkim,
bo to neizogibno prineslo še več tisoč beguncev. To ogroža celoten schengenski sistem.

Grčija, Italija in Malta očitno ne morejo varovati svojih zunanjih mej, novinci v schengenski
skupini pa po pridružitvi tudi pogosto popustijo v svojih prizadevanjih. V zunanjih mejah
EU je več lukenj, kot jih ima švicarski sir, prav tako pa so spodkopane od znotraj. Začasen
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nadzor ne zadostuje. EU mora Frontex razviti v pravo agencijo za varovanje meje. Če
nobeden od teh ukrepov ne bo prinesel rezultatov, se bo ena ali druga država neizbežno
domislila, da odstopi od schengenskega sporazuma.

Andrej Kovačev (PPE).   – (BG) Gospa predsednica, danes moramo odgovoriti na vprašanje,
kako ohraniti in vzpostaviti ravnovesje med našimi osnovnimi vrednotami: svobodo,
solidarnostjo in pravico ter varnostjo po drugi strani. Ob številnih priložnostih je bilo
omenjeno, da so zunanje meje skupna odgovornost vseh držav članic. Vzdržimo se
oblikovanja novih, nepotrebnih ovir med nami. Prav tako preprečimo, da bi se sedanje
razmere v zgodovinske knjige zapisale kot slab primer evropskega povezovanja. Seveda
pozdravljam večjo vlogo Frontexa in zagotavljanje dodatnih finančnih in materialnih
sredstev tej agenciji, kot tudi okrepitev schengenskega ocenjevalnega mehanizma, ne
pozdravljam pa novih zahtev Bolgariji in Romuniji ter oviranja njunega članstva.

Gospa Győri, po tem, ko sta Bolgarija in Romunija izpolnili vsa tehnična merila za članstvo,
kar so ocenili strokovnjaki Sveta, nam, prosim povejte, kakšno je stališče Sveta glede
časovnega okvira za njun sprejem in ali v Svetu poteka razprava o tem. Če bodo veljala
nova pravila, morajo veljati za vse in se ne smejo uporabljati za doseganje političnih ciljev,
ampak za gradnjo na sedanjem sistemu varovanja naših mej. Mislim, da mora biti naša
dobra sosedska politika v zunanjepolitičnem smislu povezana z ustreznimi vladami, ki
izpolnjujejo zaveze glede ponovnega sprejema svojih državljanov.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Gospa predsednica, odprte meje so pomemben simbol za
Evropo. Vašo pozornost bi usmerila k drugi težavi. Prihajam iz severne Nemčije, zato je
nemško-danska meja zame še zlasti pomembna. Desničarska populistična Danska ljudska
stranka poskuša prisiliti dansko vlado, da bi ponovno uvedla mejni nadzor. Kaj je razlog
za to? Strah pred ljudmi iz Romunije in Bolgarije. To je škandalozno. Število desničarskih
populistov hitro raste in predstavlja resnično nevarnost za Evropo. Seveda moramo imeti
zaščite pred nebrzdanimi kaznivimi dejanji in naši varnostni organi so že našli učinkovite
druge možnosti za preverjanje potnih listov.

Zelo me užalosti, da je ogrožen eden naših največjih evropskih dosežkov. Uspeh EU pri
spodbujanju miru in svobode v zgodovini nima primere, vendar je zdaj tarča močnega
napada. Pozvala bi dansko vlado, naj ne pusti, da bi ji narekovali desničarski populisti.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -   Gospa predsednica, svoboda gibanja je temeljni
kamen evropskega povezovanja. Ne odpirajmo Pandorine skrinjice s ponovnim pregledom
Schengena. Ne izdajmo svojih načel. Možnost ponovne uvedbe mejnega nadzora že obstaja.
Moral bi biti začasen, izreden in kot zadnja možnost. Potreben je skupni pristop, dolgoročna
vizija, kot je predlagala Komisija, ki bi se odzvala na zaskrbljenost državljanov glede
varnosti. Do leta 2012 moramo priti do skupne azilne politike in skupne politike o
priseljevanju ter olajšati zakonito priseljevanje za delo in se boriti proti nedovoljenemu
priseljevanju.

Odstraniti je treba kratkoročne postopke, ki ovirajo ponovno naselitev. Vendar moramo
izkazati solidarnost z državami članicami, ki so najbolj izpostavljene pritoku ljudi, najprej
pa moramo biti solidarni z ljudmi, ki so ubežali tragediji. Dostojanstvo priseljencev, ljudi,
ki so zbežali iz države, moramo spet postaviti v središče evropske razprave.

Robert Goebbels (S&D).   – (FR) Gospa predsednica, zanima me, če se demagogi Rima
in Pariza in njihovi pajdaši tu v Evropskem parlamentu zavedajo, kaj njihova zahteva po
ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah dejansko pomeni. Več kot milijon evropskih
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državljanov dela v državi, ki ni njihova matična. Sto petdeset tisoč ljudi vsak dan prečka
mejo v Luksemburg. Želite, da so deležni pregleda na meji? Več deset milijonov Evropejcev
bo potovalo to poletje. Ali gospod Berlusconi in gospod Sarkozy želita, da so deležni
pregledov na meji? Predsednik Barroso je sam dejal: V schengenskem območju vsako leto
potuje 1,25 milijarde oseb. Želite, da so deležni pregleda na meji?

Komisarka Malmström, Schengen naj ostane tak, kot je. Ponovno preberite pogodbe,
ponovno preberite člena 67 in 78. Vse je tam. Nobene potrebe ni, da bi snovali nekaj
novega, držimo se Schengena in svobodnega gibanja državljanov, sicer se bodo državljani
uprli.

Jens Rohde (ALDE).   – (DE) Gospa predsednica, gospod Schulz nas je zapustil, vendar
sem vesela, da sta z gospo Rodust jasno povedala, da se politika socialnih demokratov ne
zavzema za ponovno uvedbo mejnega nadzora. Vendar pa je bilo pred dvema letoma med
kampanjo za volitve v Evropski parlament ponovno zaprtje mej ključna zahteva danskih
socialdemokratov. Ne govorim o desničarskih populistih. To sta zagovarjala
gospod Jørgensen in vodja stranke, gospa Thorning-Schmidt. Povsem prav imate, to je
populizem. Pomembno vprašanje Komisiji je torej naslednje: Ali lahko država ponovno
uvede mejni nadzor in še vedno ostane v schengenski uniji z dostopom do informacijskega
sistema itd, ali pa je mogoče le eno ali drugo? Vprašanje je pomembno za dansko razpravo,
zato prosim za jasen odgovor.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, opažam, da bi nekateri
za ohranitev Schengena kot rešitev ponudili izključitev gospoda Berlusconija in
gospoda Sarkozyja iz Evrope.

Če bolj poenostavim, mislim, da bi bila okrepitev Frontexa dovolj, kar pomeni povečanje
varnosti ob zunanjih mejah EU. Rad bi vse spomnil, da se prav zdaj številne vlade izogibajo
svoji dolžnosti glede solidarnosti s tem, da ne sodelujejo v Frontexu.

Poleg tega čutim, da moram povedati še nekaj ključnega: za izrednimi humanitarnimi
razmerami in problemom priseljevanja preži politični problem. Medtem ko ima Evropo
močno humanitarno navzočnost glede priseljevanja, pa se strinjam z gospo Malmström,
da je v zvezi s tragedijo odsotna na politični ravni. Potrebujemo več gospe Malmström in
manj baronice Ashton, pa bomo lahko nekako izboljšale težke razmere, v katerih smo se
znašli, in bomo lahko zagotovili možnosti za prihodnost.

Cecilia Malmström,    članica Komisije . − Gospa predsednica, to je zelo zanimiva in dobra
razprava o zelo pomembni temi. Prej je bilo govora o tem, kako poteka igra pingponga.
Ta igra pingponga verjetno poteka med Evropskim parlamentom in državama članicama,
zato vas prosim, da Komisije ne uporabljate kot žogico.

Trudimo se za usklajen, odgovoren in koherenten odziv na vse, kar je povezano s
priseljevanjem in mejami, ker se vse dopolnjuje. Ne moremo imeti vizumske politike, če
nimamo mejnega nadzora. Ne moremo imeti zaupanja vredne zaščite ljudi, ki prosijo za
azil, če v Evropski uniji nimamo skupne azilne politike. Ne moremo imeti zakonitega
priseljevanja, če se ne povezujemo, in ne moremo se boriti proti nezakonitim migracijam,
če nimamo ustrezne in spodobne politike vračanja in ponovnega sprejema. Da pa bi vse
to lahko združili, potrebujemo jasen okvir in potrebujemo evropski okvir.

Zato je Komisija predstavila to sporočilo. Z vsem spoštovanja do delovnih ljudi v Komisiji
vam bom razkrila skrivnost. Sporočila, kot je to, ne moremo pripraviti v dveh dneh. To ni
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mogoče. Dolgo smo ga načrtovali. To ni odziv na enega ali dva predsednika ali predsednika
vlade – to je nekaj, kar dolgo načrtujemo in ima vse.

Tisti, s katerimi vsak dan delam, bodo vedeli, da vse od prvega dne sodelujem z njimi in s
Svetom, da bi dosegli skupni evropski azilni sistem. To je garanje, je težko in delamo zelo
počasi, vendar pa napredujemo. Ukvarjamo se z zakonitimi migracijami, poskušamo
okrepiti Frontex in že od svojega zaslišanja februarja lani vam obljubljam dokument o
povezovanju, lansko leto pa smo vam že predlagali boljše upravljanje Schengena. To ni
odziv na enega ali dva predsednika vlade, ki bi k nečemu pozivala. To je nekaj, kar je dobro
premišljeno, in je nekaj, kar bo privedlo do dodatne zakonodaje in predlogov glede na
junijsko zasedanje Evropskega sveta, ki se bo ukvarjalo s temo – prav tako dolgo načrtovano
– z vprašanjem migracij.

Razmere v Severni Afriki in Sredozemlju seveda povečujejo potrebo, da imamo v Evropi
red v hiši. Je to razlog, da ponovno uvedemo nadzor na notranji meji? Ne, seveda ne. Ali
obstaja razlog za evropsko ukrepanje? Da. 25 tisoč Tunizijcev, ki je prišlo v Evropo. O tem
smo razpravljali ob številnih priložnostih na plenarnih zasedanjih. Seveda vsak posameznih
prihaja iz nekega razloga, in sicer, da – ker je pogosto on – v Tuniziji nima dela. Močno
sočustvujem s posameznikovo usodo, vendar pa ne morejo vsi priti v Evropo. Za te ljudi
je veliko bolje – in zato sodelujemo s tunizijskimi oblastmi in Italijo, da bi ugotovili, kako
lahko podpremo Italijo, da bi ustvarila delovna mest in rast –, da bi našli svojo prihodnost
v Tuniziji, ker niso begunci.

Vendar pa begunci prihajajo in zdaj jih je še več. Ta teden jih je veliko prišlo iz Libije –
državljani tretjih držav, celo Libijci – in to se lahko še okrepi. Ti ljudje so očitno razlog za
evropsko ukrepanje in solidarnost. Komisija je vse države članice povabila na konferenco
12. maja, da bi se pogovorili o preselitvi in podaljšanju malteškega projekta, da bi pomagali
Malti s tisoči ljudmi, ki prihajajo tja. Toda tam bo tudi UNHCR, zato bomo države članice
prosili za povečano odgovornost za begunce, ki bežijo od vse večjega nasilja v Libiji in ki
so obtičali v Tuniziji in na meji.

Če nadaljujem s Schengenom, se strinjam z vami – ali večino od vas –, ki ste rekli, da je
Schengen fantastičen dosežek. Dejstvo, da lahko potujemo s Finske na Malto, iz Portugalske
v Estonijo, ne da bi pokazali potni list, je čudovit simbol evropskega povezovanja. To želim
zaščititi in naprej spodbujati. Vesela sem, da lahko pri tem računam na vašo podporo.

Vendar sistem ni popoln. Še preden se je to začelo, smo vedeli, da v sistemih obstajajo
nekatere pomanjkljivosti. Ocenjevanje ni delovalo, ker se države članice ocenjujejo med
seboj in to ni dobro. Potrebujemo evropski mehanizem z vključenostjo Evropskega
parlamenta. To sem predstavila lani novembra in spomnim se, da sem dobila kar precej
podpore plenarnega zasedanja, naj to naredimo.

Imeti moramo orodja za pomoč državam članicam, da bodo uspešnejše pri varovanju
zunanjih mej EU. Okrepiti moramo spremljanje in potrebujemo več – ne manj – Evrope.
Zato za oceno teh razmer in za odločitev o potrebnih sredstvih res potrebujemo evropski
pristop. Dogodki prejšnjega tedna so to potrdili. Pomanjkljivosti nikoli ne bi smele imeti
za posledico ponovne uvedbe mejnega nadzora. Treba je oceniti pomanjkljivosti na vse
druge možne načine, kot je zagotavljanje finančne in operativne podpore. Tudi države
članice si lahko med seboj pomagajo. Z vami sodelujemo tudi pri krepitvi Frontexa.

Izhodišče je okrepitev sedanje zakonodaje. Prepričana sem, da lahko sedanja pravila
poskrbijo za večino razmer. Kjer so razlike v razlagi, naj bi se Komisija posvetovala z
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državami članicami, da bi pojasnila pravila. To je mogoče storiti z izdajo smernic ali
priporočil.

V posebnih okoliščinah, kadar obstaja potreba, pa je mogoče ponovno uvesti mejni nadzor.
To je zagotovljeno že danes in tako je bilo v nekaj primerih – na primer velik dogodek, kot
je teroristična grožnja. Lahko gre za velik dogodek, pri katerem morajo države članice to
storiti pri zelo jasnih okoliščinah. Vendar moramo okrepiti evropsko razsežnost tega in
preprečiti, da bi države članice ukrepale enostransko. O tem govorimo tukaj.

Živimo v razburljivih časih. Veliko od tega, kar se dogaja, je razlog za veselje – v Egiptu in
Tuniziji – vendar pa je tudi veliko skrbi. V teh razmerah moramo biti mirni. Poskusiti jih
moramo obvladati kratkoročno, a tudi dolgoročno. Pravila moramo okrepiti, ne pa jih
spodkopati. Pravila moramo okrepiti na podlagi evropskega prava, naših vrednot in
mednarodnih zavez. Evropsko vodstvo se mora upreti poenostavljenim rešitvam – nekatere
sem slišala danes tukaj – in populizmu. Potrebujemo več Evrope, ne manj.

(Aplavz)

Enikő Győri  , predsedujoča Svetu. − Gospa predsednica, rada bi se vam lepo zahvalila za
to razpravo in prispevke spoštovanih poslancev tega parlamenta.

Naj začnem s pojasnilom glede azilnega svežnja, saj sem v zvezi s tem dobila konkretno
vprašanje. Svet glede posebnih predlogov na mizi pozdravlja začetek tristranskih pogovorov
med Parlamentom in Svetom glede direktive o pogojih za sprejem prosilcev za azil. Glede
dublinske uredbe in uredbe Eurodac je bil na tehnični ravni dosežen pomemben dosežek.

Dve glavni vprašanji, ki ostajata odprti, sta neločljivo povezani s političnimi razpravami.
Prva je ustavitev predaj v skladu z dublinsko uredbo, druga pa dostop za organe pregona
v skladu z uredbo Eurodac. Številne delegacije v Svetu menijo, da bi ustavitev predaj po
dublinski uredbi državam članicam, ki so pod praktičnimi pritiski, ustvarila slab precedens
in bi spodkopala dublinsko uredbo. Veliko delegacij je prav tako izrazilo močno željo, da
bi organom pregona dali dostop do podatkovne zbirke Eurodac. Glede na ta stališča v
Svetu in ob upoštevanju skupne zaveze glede vzpostavitve skupnega evropskega azilnega
sistema je potrebna tvorna razprava med vsemi sodelujočimi institucijami: Svetom,
Parlamentom in Komisijo.

In na koncu, Svet z zanimanjem pričakuje pregledane predloge Komisije v zvezi s
postopkovnimi direktivami in direktivo o pogojih za sprejem, ki jih pričakujemo, če se ne
motim, na začetku junija. Ker ste v zvezi z delom Sveta, gospa Weber, namigovali, da
dvomimo v soodločanje in ga spodkopavamo ter poskušamo osamiti Parlament, upam,
da je bilo moje pojasnilo za vas zadostno. Seveda smo zadovoljni, da z vami delimo vse
informacije, in smo zelo predani doseganju napredka glede vseh dokumentov, ki so po
našem mnenju bistvenega pomena za vse nas.

Naj nadaljujem v svojem maternem jeziku z nekaj horizontalnimi splošnimi sklepnimi
pripombami.

(HU) Kot je bilo poudarjeno v mojem uvodu, velika razprava v Svetu šele prihaja. Predlog
Komisije je bil objavljen pred šestimi dnevi. Za 12. maj smo sklicali posebno srečanje Sveta
za pravosodje in notranje zadeve, kjer bomo lahko imeli orientacijsko razpravo. Upamo,
da bosta to delo in razprava delovne skupine olajšala zadeve voditeljem držav in vlad in
bodo lahko na junijskem zasedanju Evropskega sveta sprejeli najpomembnejše politične
odločitve.
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Zato v tem trenutku lahko z vami delim mnenje madžarskega predsedstva. In dovolite, da
ponovim in to ne prvič v tem parlamentu, da je naša osnovna filozofija močna Evropa,
močna Evropa, ki v središče svojega razmišljanja postavlja ljudi.

To je naše osnovno načelo; določa vsako politiko, ki jo oblikujemo, in vsak ukrep, ki ga
uvedemo. In na tej podlagi vam lahko povem, kaj bo naše izhodišče pri tem politično zelo
občutljivem vprašanju. Naši partnerji ne bodo tisti, ki bi poskušali uničiti schengenski
sistem in svobodo gibanja.

Velika večina pripomb v tem parlamentu je zagovarjala ohranjanje tega skupnega pravnega
reda. Naj navedem spoštovanega italijanskega poslanca, gospoda Iacolina, ki je to imenoval
„patrimonia della civilta europea“, „naša skupna evropska dediščina“ ali gospo Kingo Gál,
ki je rekla, da je svoboda gibanja najbolj oprijemljiv rezultat enotnosti EU.

Madžarsko predsedstvo se bo zoperstavilo vsakemu prizadevanju v nasprotno smer. Vendar
to ne pomeni, in tu se strinjam s komisarko Malmström, da sistem ni treba izpopolniti.
Mesece, leta se zavedamo, da je treba sistem prilagoditi izzivom 21. stoletja, in to je res
mogoče narediti. Nihče si ne želi, da bi sistem, ki smo ga skupaj vzpostavili z večletnim
delom, razpadel.

Zato glede ponovnega uvajanja notranjih mej menimo, da je to mogoče storiti le v izjemnih
razmerah, v primeru izrednega izziva, za določeno obdobje in z odločitvijo Skupnosti. To
sem povedala v svojem uvodu, gospod Malmström in gospod Barroso pa sta to prav tako
rekla. Še enkrat ponavljam, da je to naše izhodišče.

Katera so vprašanja, pri katerih smo še vedno lahko partnerji, in katera so tista, kjer ne
moremo več biti partnerji? Radi bi razlikovali med begunci, ki so pravi prosilci za azil po
mednarodnem pravu. Pomagati jim moramo, da bomo zvesti sami sebi in skupnim
vrednotam.

Obenem se moramo boriti proti nezakoniti migraciji. Ni mi treba omenjati, da je varovanje
skupnih mej, naših zunanjih mej, skupno vprašanje. Okrepiti je treba FRONTEX in
zagotoviti potrebna sredstva. S tem se ukvarjamo ob vašem sodelovanju in v upanju, da
bomo lahko čim prej sprejeli odločitev.

Vprašanje Schengena ne pomeni le tega, kar zdaj vsebuje sporočilo Komisije, na dnevnem
redu je širitev schengenskega območja. Madžarsko predsedstvo ti dve vprašanji jasno ločuje.
Nihče ne bi smel ignorirati držav, ki sta v ustrezno pripravo in izpolnjevanje zahtev, ki jih
pridružitev schengenskemu območju vključuje, vložili ogromno dela, energije, in to uničiti
rekoč, da zdaj ni pravo vzdušje.

Že februarja smo med madžarskim predsedstvom potrdili, da je Romunija glede tehničnih
standardov pripravljena, Bolgarija pa je morala narediti še nekaj domače naloge. Z veseljem
oznanjam, da je Sch-eval, skupina za schengensko evalvacijo, zdaj ugotovila, da je Bolgarija
to delo opravila.

Upam, da bomo lahko v Svetu še pred iztekom madžarskega predsedovanja izjavili, da so
tehnične priprave končane. Državi izpolnjujeta tehnična merila Schengena. Politično
odločitev bo treba sprejeti, ko bodo države članice za to pripravljene. Potekajo posvetovanja
z vsemi udeleženimi stranmi in poskušamo najti rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse
interesne skupine, Romunijo, Bolgarijo in države članice, ki jih skrbi schengenski
mehanizem.
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In na koncu pripomba: mislim, da je bil gospod Weber iz Poslanske skupine Evropske
ljudske stranke (Krščanskih demokratov), ki je dejal, da moramo biti zelo previdni glede
politike, ki jo izvajamo v zvezi z migranti, evropskimi problemi in ponudbo delovne sile.
S tem se močno strinjam. Ne smemo pozabiti, da imamo tudi sami brezposelne, prav tako
pa se moramo spomniti, da smo v Evropi starajoča se družba in bomo prav tako imeli
težave z zagotavljanjem delovne sile.

Zato je madžarsko predsedstvo zavezano demografskim vprašanjem, ki jih želi uvrstiti na
dnevni red, da bi drug drugemu pomagali ugotoviti, katere države članice so na področju
demografske politike in družinske politike zelo uspešne. Radi bi izboljšali razmere glede
družin v Evropi. Radi bi, da bi se v Evropi rodilo več otrok, ker vsaka država članica to
spodbuja s svojimi sredstvi in je to rešitev težave starajoče se družbe in bi bilo dobro, če
nam tega ne bi bilo treba reševati z migracijo.

Predsednica. −   Razprava je zaključena.

Pisne izjave (člen 149)

Ivo Belet (PPE),    v pisni obliki. – (NL) Prosti pretok ljudi v EU je poleg evra eden od
temeljnih stebrov evropskega projekta. Nobenega razloga ni, da bi zdaj dvomili v to. Odziva
na tisoče beguncev, ki jih je dobesedno naplavilo na obale v južni Evropi, nikakor ne
moremo obravnavati kot pravi razlog za začetek zapiranja naših notranjih mej, niti začasno
ne. Edini razumen odziv je, da kratkoročno nekaj ukrenemo glede skupne evropske azilne
in migracijske politike. Ne moremo sedeti križem rok in dopustiti, da prihod 30 tisoč
beguncev na obale Italije ali Grčije spodkoplje stebre EU. Italija ima očitno prav, da je pri
reševanju te težave zahtevala evropsko solidarnost. Solidarnost je rešitev. Zaprtje naših
meja, celo začasno, je paničen odziv, ki je za voditelje EU neprimerno.

John Bufton (EFD),    v pisni obliki.  – Odziv Komisije na vsak zaznan izziv za EU je
poseganje po bolj centraliziranih pristojnostih. Prav tako je finančna kriza voda na njihov
mlin in poskočili so ob možnosti, da utemeljijo evropsko upravljanje, namesto da bi priznali
neuspeh evra, zaskrbljenost zaradi nenadnega pritoka migrantov in stres, ki ga ta povzroča
državam, prav tako izkoriščajo za pozivanje h krepitvi Schengena s povečanjem
centraliziranega upravljanja. Poslance EP, ki so kot glas ljudi, volijo ljudje. Zastopajo države,
iz katerih prihajajo. Ko pa tukaj pokažejo nacionalne interese, jih ožigosajo kot „populiste“.
Gospod Barroso je dejal, da je moderno biti populist in mahati z zastavo ksenofobije. Ali
misli, da je z bistvom države – z domačo vlado, neodvisnim gospodarstvom in nacionalnimi
mejami – kaj narobe? Zakaj nima poguma, da bi kar odpravil Parlament in na silo prevzel
Evropo? Zmerjanje, sejanje strahu in spodbujanje birokracije je preračunano in
megalomansko. Nikar ne mislite, da se tega ne zavedamo. Če bi bili „modni“, se populizem
ne bi razvijal. Ljudje se vse bolj zavedajo vaših namenov in čas bo prišel, ko boste razkriti.

Giovanni Collino (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Problema migracij, s katerim se spopadamo
v Italiji in v Evropi, nikakor ne moremo skrčiti na izredne humanitarne razmere, čeprav
je stanje kar najbolj nujno in ga je treba obravnavati. Poslanci EP – za katere je znano, da
smo odgovorni za izražanje volje naših državljanov ter za ocenjevanje in izvajanje
dolgoročne trajnosti njihovih zahtev – moramo imeti splošno vizijo in moramo vedeti,
kako jo zagovarjati pred drugimi institucijami. V primeru politike priseljevanja se splošna
vizija začne z analizo evropskega prebivalstva, ki se stara, čeprav se to v državah Unije
dogaja precej neenakomerno. Med rodnostjo in smrtnostjo se vzpostavlja nevarno
neravnovesje in tudi naša rast je povezana s porazdelitvijo delovne sile, da bi zagotovili,
da ima trg potrebne vire za nenehno proizvodnjo vsega potrebnega. Zato bi moral Parlament
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pred drugimi institucijami, vključno z vladami držav članic in z ljudmi v središču strategije
oživitve, zagovarjati celostno upravljanje problema priseljevanja – s tem pa ne mislim zgolj
na gospodarsko oživitev, ki potrebuje vodoinštalaterje, inženirje in zidarje kot tudi
bančništvo.

Anne Delvaux (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Odločitev Italije, da tunizijskim migrantom,
ki so prispeli na njena tla, izda začasna dovoljenja za prebivanje, ki ji je sledila zahteva
Francije po ponovni uvedbi mejnega nadzora, je ogrozila schengensko območje, eno od
najbolj oprijemljivih vidikov evropskega povezovanja.

Predlogi v sporočilu Komisije z dne 4. maja, vključno z načrtovanim podaljšanjem „izrednih
okoliščin“, v katerih je mogoče ponovno uvesti mejni nadzor, so me precej zbegali. Gotovo
ne bomo dovolili, da bi volja voditeljev držav ogrozila enega največjih dosežkov Evrope.

Priseljevanje je izziv, ki zahteva vseevropski odziv in zato pozivam k skupni migracijski
politiki. Čas je, da to vprašanje prednostno obravnavamo. Upam, da ozračje na junijskem
evropskem vrhu, kjer bodo obravnavali to temo, ne bo okuženo s populističnimi čustvi.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    v pisni obliki. – (SK) Rada bi izrazila svoje razočaranje
nad dejstvom, da Komisija celotno vprašanje migracij omejuje na težave v Sredozemlju in
schengenskem območju. Razmere so kritične. Od Komisije že dolgo pričakujemo
velikopotezno strategijo. Ne protievropski načrt za ponovno uvedbo nacionalnih mej.
Komisarka Malmström pravilno poudarja dejstvo, da je svobodno gibanje ljudi čez evropske
meje velikanski uspeh in ne smemo ga zapraviti. S tega vidika se zdi predlog Komisije glede
upravljanja migracijskih tokov nerazumljiv. Zlasti del, ki omogoča uvedbo mejnega nadzora
v EU, čeprav je izreden in začasen. Dejstvo, da država ne more odločati o takšnem ukrepu,
ampak le Unija, je plus. Kljub temu menim, da je določba korak nazaj in po nepotrebnem
podredljiva populističnim pritiskom francoskega in italijanskega predsednika vlade. Ne
govorimo o nečem nepomembnem, ampak o temeljnih načelih EU, o svobodi gibanja.
Nisem prepričana, da bi morali to žrtvovati sedanjim težavam z nadzorom migracijskih
pritiskov iz Afrike. Po mojem mnenju bi morala biti vloga Unije načrtovanje delitve
migracijskih pritiskov iz Sredozemlja med državami članicami in upravljanje učinkovitega
vključevanja priseljencev. Komisija priporoča sprejetje številnih dokumentov v zvezi z
migracijami maja in junija. Rada bi izrazila upanje, da bo Komisija pri oblikovanju teh
dokumentov ohranjala merilo nepristranskosti in trezno glavo.

Elisabetta Gardini (PPE)  , v pisni obliki. – (IT) Sedanja politična kriza v Severni Afriki in
posledične migracije potrjujejo potrebo po močnem evropskem pristopu k priseljevanju
in azilu. Priseljevanje je evropski izziv, ki zahteva ne le hitro in učinkovito rešitev, ampak
tudi skupno dolgoročno strategijo. Morda pozabljamo, da je po zadnjih ocenah Združenih
narodov Libijo od marca lani zapustilo 12.360 migrantov, ki so prispeli v Italijo in na
Malto, iz Libije pa je zbežalo že 700 tisoč ljudi s ciljem prečkati Sredozemsko morje. Brez
skupnega načrta za sprejem priseljencev in mejni nadzor tvegamo nenadzorovano, kaotično
priseljevanje z resnimi posledicami za vso Evropo. S tem v zvezi je pomembno okrepiti
Frontex, vzpostaviti večjo solidarnost med državami članicami, sestaviti sporazume o
povečanem mejnem nadzoru in tudi vrniti nezakonite priseljence. In na koncu, kar zadeva
spremembe v schengenskem sistemu, je treba takšno odločitev sprejeti na evropski ravni
in je ne prepustiti posamezni državi. Ne smemo dopustiti, da države, ki so najbolj
izpostavljene migracijskemu pritisku, tvegajo, da se znajdejo v še večji osamitvi.

Kinga Göncz (S&D),    v pisni obliki  .   – (HU) Za Evropo je danes eden najpomembnejših
izzivov, kako se odzvati na revolucije, do katerih je prišlo na južnih mejah. Demokratizacija
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te regije je bistven interes EU; EU mora najti rešitev za pritok beguncev, ki prihajajo iz te
regije, ki bo v skladu s humanitarnimi načeli in človekovimi pravicami. Med državami
članicami je potrebna solidarnost, še zlasti pa z begunci, ki prihajajo v Evropo. Madžari
lahko res razumemo pomen tega, saj so po uporu leta 1956 številne države sveta sprejele
več sto tisoč naših rojakov.

Odgovor na pritisk migracij ni ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah, ampak
pospeševanje pogajanj, ki že potekajo, da bi čim prej sprejeli begunski sveženj, skupno
evropsko politiko o migracijah in schengenski sistem ocenjevanja.

Ponovna uvedba mejnega nadzora, čeprav začasna, bi spodkopala enega od simboličnih
pravnih redov in s tem ovirala svobodno gibanje državljanov. To je pravni red, ki ga evropski
državljani zelo cenijo in ki je prav tako zagotovilo za izvajanje in uspeh skupnega
gospodarskega območja. Rešitve za probleme, ki se pojavljajo, moramo najti skupaj in ne
smemo pustiti, da bi populistični in posamezni glasovi ponujali zgolj lažne rešitve.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Med našimi razpravami o okrepitvi
in izboljšanju upravljanja schengenskega območja moramo obenem preučiti novo
migracijsko politiko Evropske unije ne le v okviru razmer v Severni Afriki, ampak tudi
glede na morebitne dogodke v državah, ki z nami mejijo na vzhodu. Težko je predvideti,
kaj se lahko v prihodnje zgodi v nekdanjih sovjetskih državah. Prav tako ne smemo pozabiti
izzivov, s katerimi se spopada Evropa. EU je starajoča se družba in zato na pritok migrantov
ne bi smeli gledati le kot na nevarnost za evropske trge dela. Migranti pogosto prispevajo
k gospodarski rasti v namembni državi.

Tako je bilo, ko so bile v EU sprejete nove države članice. Nemčija, ki se je bala pritoka
migrantov, je uporabila prehodno obdobje in šele zdaj odpira meje delavcem iz Poljske.
Združeno kraljestvo se je odločilo, da takoj odpre svoje meje in zdaj uživa koristi
zaposlovanja okrog dveh milijonov mladih, učinkovitih in energičnih Poljakov. Prav tako
se pogosto sliši, da bi morali sprejeti politične migrante, vrata Evrope pa zapreti
gospodarskim migrantom. Po mojem mnenju ta delitev ni smiselna, saj je pogosto težko
razlikovati med tema dvema vrstama migracij. Kako naj bi opredelili proteste srednjega
razreda v arabskih državah? Vzroki so politični in gospodarski. Zato se ne predajajmo
namišljenim strahovom, ampak razmislimo o priložnostih za naš razvoj.

Edward Scicluna (S&D),    v pisni obliki.  – Agresivna stališča francoskih in političnih
voditeljev glede incidenta v Ventimiglii nimajo nič opraviti s schengenskim sporazumom,
ampak gre bolj za poskus prepričevanja svojih državljanov. Približno 20 tisoč migrantov
je bilo v glavnem ekonomskih migrantov, ki so iskali delo in boljše gospodarske priložnosti.
Tunizija si ne želi bega možganov, saj se za gospodarsko migracijo odločajo najboljši in
najpametnejši ljudje, ampak potrebuje finančno pomoč EU za programe gospodarskega
razvoja za mlade in brezposelne. Vendar nas to ne sme odvrniti od obravnave resnične
težave v zvezi s tem, kako najbolje rešiti migracije prosilcev za azil iz Severne Afrike, ki
bežijo ali bodo bežali iz držav, razdejanih zaradi vojne. Za to pa ne potrebujemo vrnitve
nadzora na nacionalnih mejah. Načela EU vključujejo svobodo gibanja med državami
članicami in s tem v zvezi ne bi smeli delati korakov nazaj. V pogodbah imamo določbo
za vzpostavitev enotnega azilnega sistema EU in ustrezno delitev bremena med državami
članicami. Namesto da podžigamo desničarski populizem, bi morali sodelovati kot
Evropejci, da bi vzpostavili potrebno zakonodajo.

Debora Serracchiani (S&D),    v pisni obliki . – (IT) Prihodi tokov priseljencev na Lampeduso
v zadnjih dneh kažejo, da je kriza priseljevanja stalno vprašanje, ki zahteva takojšnje
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ukrepanje. Kot ugotavlja sporočilo Komisije z dne 4. maja, jasno potrebujemo izboljšano
upravljanje v schengenskem območju .

V ta namen je treba okrepiti mehanizem solidarnosti v smislu prerazporejanja prosilcev
za azil, organizirane mobilnosti in novih partnerstev s tretjimi državami. Ponovno
pregledovanje mehanizmov za uporabo schengenskega pravnega reda ne smemo
obravnavati kot izgovor za omejitev pravice do svobodnega gibanja, ampak bolj kot
spodbudo za nove priložnosti.

Upam, da bodo zelo kmalu pripravljeni konkretni predlogi za boj proti predsodkom in
diskriminaciji ter brezpravnosti in za spodbujanje človekovih pravic, dostojanstva in miru.
Učinkovito upravljanje migracij in spodbujanje mirnega sožitja mora biti vsakdanja zaveza
dobre politike, katere cilj je spodbujati razvoj in varnost. Vračanje množičnih tokov ljudi
v države izvora ne pomaga ohranjati razdaljo med Evropejci in priseljenci. Če nič drugega,
tvegamo vse več nezakonitosti, negotovosti in gospodarskih stroškov.

Monika Smolková (S&D),    v pisni obliki. – (SK) Množične migracije ljudi iz Severne Afrike
je bilo mogoče predvideti že pred meseci, Francija in Italija pa bi se morali skupaj s Komisijo
takoj odzvati. Njune izjave in ukrepi danes, ko policija ena države noče sprejeti dokumente
druge, vzbujajo več kot le začudenje. Zahteve za zaščito interesov na zunanjih mejah zaradi
25 tisoč beguncev so brez primere in populistične ter v nasprotju z vsem, kar Schengen
predstavlja. 22. decembra 2007 sem pomagala podirati mejni prehod na slovaško-madžarski
meji. Današnja krepitev notranjih se v primerjavi s takratnim navdušenjem ljudi zdi kot
popolno zanikanje schengenskega ideala. Svoboda, prost pretok ljudi in blaga ter solidarnost
z vsemi, ki solidarnost potrebujejo, morajo ostati prednostne naloge EU. Nasprotujem
notranjim mejam in zato pričakujem krepitev schengenskega nadzornega mehanizma, da
bi preprečili populistične težnje nekaterih držav, da bi preprečili radikalizacijo in nestrpnost
in utrdili schengenski sistem, ki je eden največjih dosežkov današnje Evrope.

Nuno Teixeira (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Dogodki, ki so posledica ljudskih revolucij v
Severni Afriki in so uničujoči za otok Lampeduso, so ustvarili humanitarno krizo z več
kot 20 tisoč tunizijskimi priseljenci, ki so prispeli od januarja do aprila. Italijanska vlada
se neuspešno odziva na številne prošnje za azil in nenaden prihod tisočih nezakonitih
priseljencev. Na schengenski sporazum, sklenjen leta 1985 in vključen v Pogodbo o Evropski
uniji, gledamo kot na največji izraz evropskega povezovanja. Zato je pomembno, da ne
pozabimo njegovih osnovnih načel, ki bodo, če se bodo izpridila, ogrozila učinkovitost
schengenskega območja. Ustrezna uporaba schengenskih sporazumov v duhu solidarnosti,
vzajemnega obveščanja in usklajevanja postaja nujna. Humanitarno krizo, ki jo danes
doživljamo, je treba rešiti, vendar s pravnimi sredstvi, ki jih vzpostavljajo schengenska
pravila. Razlikovanje med ljudmi, ki so upravičeni do mednarodnega varstva, kot so begunci
in gospodarski migranti, je izredno pomembno, da bi zaščitili tiste, ki jih je res treba zaščititi.
Po drugi strani pa je treba za vsako ceno preprečiti enostransko kršenje sporazuma, saj to
ogroža gradnjo evropskega območja brez mej, ki se je začela leta 1985.

Kathleen Van Brempt (S&D),    v pisni obliki. – (NL) Predlogi, ki jih je glede zaostritve
azilne in migracijske politike Komisija najavila v sredo, vsebujejo kup neumnosti in nekaj
dobrih pobud. Omenjanje nadzora na naših notranjih mejah je še en dokaz politične
primernosti in ne vodenja in uvida. Dobro, to popuščanje Franciji in Italiji je na srečo zgolj
simbolično. Prav tako sem zadovoljna, da je Komisija v svojih predlogih pokazala, da se
tudi sama zaveda, da trdnih rešitev za učinkovitejšo azilno in migracijsko politiko ni treba
iskati pod cerkvenimi stolpi, ampak to zahteva drugačno, bolj evropsko obliko sodelovanja.
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Med državami članicami so glede načina obravnave prošenj za azil in rezultatov teh
postopkov velike razlike. Zato je potreben enotni evropski azilni sistem, da bodo lahko
prosilci za azil videli, da jim Evropa lahko zagotovi pomoč, kjer je to potrebno, da pa to
ne zagotavlja brezplačnih vozovnic pustolovcem. To moramo povezati z razvojem
smiselnih partnerstev med Evropo in sosednjimi državami, da bomo lahko podprli rast in
razvoj. Upam, da Komisija ne bo več dopustila, da jo nekateri politiki izkoriščajo kot igračo
za pridobivanje točk doma. Potrebujemo trdne evropske rešitve za evropski problem. Ti
predlogi so dobra izhodišča, vendar poleg tega potrebujem še nekaj stvari.

Iuliu Winkler (PPE),    v pisni obliki. – (RO) EU ob hudih posledicah gospodarske in finančne
krize ter arabske pomladi z daljnosežnimi učinki v smislu zahtev po nadzoru tokov
priseljencev in dostopa do nafte deluje razdeljena in je na tem, da opusti svoj najdragocenejši
dosežek – svobodno gibanje v schengenskem območju. Omejevanje svobode gibanja
evropskih državljanov z uvajanjem nekaterih novih omejitev, čeprav začasnih, in
uveljavljanje dodatnih meril poleg tistih iz schengenskega sporazuma za Romunijo in
Bolgarijo bo pripomoglo k spodkopavanju evropske enotnosti. Verjamem v močno Evropo,
ki izraža solidarnost in sem eden od podpornikov vizije, ki jo spodbuja madžarsko
predsedstvo EU in ki je izražena s sloganom „močna Evropa“. Če si pogledamo nedavne
dogodke v zvezi s prihodnostjo schengenskega območja, moram reči, da smo na napačni
poti. V odločilnih trenutkih, kot so sedanji, bi moralo vodstvo EU pokazati večjo vizijo in
solidarnost, ukvarjati pa bi se moralo z zaustavitvijo ponovnega oživljanja neokusnega
populizma in notranjega protekcionizma v Evropi. Te težave bodo imele dramatične
posledice, ki jih je težko predvideti. Omejitve in prepovedi prav gotovo ne bodo pomagale
krepiti schengensko območje in vzpostaviti stabilnost v njem.

Anna Záborská (PPE),    v pisni obliki. – (SK) Razprava na plenarnem zasedanju Evropskega
parlamenta je prav tako pokazala, da je svoboda gibanja, ki jo je omogočil schengenski
sporazum, eden od ključnih stebrov evropskega sodelovanja, in storiti moramo vse, da jo
ohranimo. Obenem pa vidimo, da Evropa ni bila pripravljena na naraščajoče število
priseljencev iz Tunizije in Libije. Dejstvo, da je Italija tem priseljencem dala potovalne
listine, jim omogoča svobodno gibanje v schengenskerm območju. Tako pa je tudi prisilila
druge države, zlasti Francijo in Nemčijo, da so začele intenzivno iskati rešitev. Schengen
državam članicam v izjemnih okoliščinah omogoča naključne mejne preglede potnikov
in Danska je na primer to možnost že izkoristila. Enotna evropska azilna in migracijska
politika po mojem mnenju ni rešitev, saj je ta zadeva v pristojnosti držav članic. Zdaj bi
morale mejne države schengenskega območja sprejeti odgovornost za varovanje skupne
meje in sprejeti ukrepe za hitro vračanje gospodarskih migrantov v državo izvora.

16. Medinstitucionalni sporazum o skupnem registru o preglednosti - Sprememba
pravil po ustanovitvi skupnega registra o preglednosti

Predsednica. −   Naslednja točka je skupna razprava o

– poročilu Carla Casinija v imenu Odbora za ustavne zadeve o sklenitvi
medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo o skupnem
registru o preglednosti (2010/2291(ACI)) (A7-0174/2011) in

– poročilu Carla Casinija v imenu Odbora za ustavne zadeve o spremembi Poslovnika
Evropskega parlamenta zaradi vzpostavitve skupnega registra za preglednost Evropskega
parlamenta in Komisije (2010/2292(REG)) (A7-0173/2011).
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Carlo Casini,    poročevalec. – (IT) Gospa predsednica, ministrica, komisarka, gospe in
gospodje, podal bom eno izjavo in zajel obe zadevi, ki govorita o isti temi.

S to razpravo in glasovanjem, ki bo sledilo, bomo končali nalogo in obdobje pogajanj v
delovni skupini, ki ji predseduje gospa Wallis in jo sestavljajo kolegi poslanci iz vseh
političnih skupin kot tudi delegacija Komisije, ki jo vodi gospod Šefčovič, kar je imelo za
posledico pripravo sporazuma za vzpostavitev skupnega registra za preglednost. Odbor
za ustavne zadeve je ta dokument pripravil v nekaj mesecih in prav tako dokončal poročilo
o spremembi Poslovnika Evropskega parlamenta.

Osebno sem bil presenečen nad veliko pozornostjo javnosti, ki jo je bil deležen ta sporazum
o preglednosti. Bojim se, da ljudje mislijo, da bodo rezultati imeli večje učinke od tistih, za
katere smo si dejansko prizadevali. Preglednost je obramba pravega političnega ukrepanja,
vendar pa ni pravi instrument, da bi prišli do jedra korupcije. Nedavni primeri novinarjev,
ki so skušali spriditi nekaj poslancev Evropskega parlamenta, bi se prav tako lahko zgodili
zunaj prostorov Parlamenta. Poleg tega tako imenovani podkupovalci vedo, kako se izogniti
temu, da jih prepoznajo, registri pa niso čudežno zdravilo.

Pravo orodje za to nalogo je kazensko pravo. Vendar če kazensko pravo države članice ni
zadostno, bomo morali ponovno prebrati člene 82 do 86 Lizbonske pogodbe, razmisliti,
ali lahko korupcijo poslancev EP obravnavamo kot čezmejno kaznivo dejanje ali kot
dejanje, škodljivo za finančne interese Unije, in odločiti, ali bomo oblikovali evropskega
javnega tožilca, kar bi bil znaten korak na poti k enotnosti.

Register o preglednosti ima skromnejšo nalogo. V nekaterih državah ima izraz lobist
negativen pomen, v drugih pa naj gledajo skoraj kot na javno službo, ker obvešča nosilce
odločitev o zadevah, s katerimi sicer ne bi bili seznanjeni. To je še zlasti pomembno za
Evropski parlament, kajti zadeve, s katerimi se spopadajo poslanci EP, so pogosto zelo
zapletene in tehnične in skoraj vedno moramo najti ravnovesje med podjetji in državami
z različnimi interesi.

Tu postanejo lobisti zelo koristni. Zato jih ne bomo več imenovali lobisti, ampak interesne
skupine. Seveda so si interesi lahko nasprotujoči in to upravičeno. Včasih sem bil sodnik
in lahko rečem, da se navzkrižno zaslišanje nasprotnih strani šteje za pogoj za razkritje
resnice in doseganje pravice. Zato so lobisti ali interesne skupine z nasprotujočimi si interesi
dobra stvar: Pomembno je, da sodnik – in s tem tudi poslanci EP – ohranja svojo svobodo
misli, neodvisnost in pošteno preiskavo za skupno dobro. Zato smo s skupnim dogovorom
med Parlamentom in Komisijo vzpostavili register o preglednosti z upanjem, da se bo
dogovoru kmalu pridružil tudi Svet.

Tisti, ki želijo predstavljati svoje interese, imajo prost dostop do naših prostorov, vendar
morajo biti navedeni v registru, kjer bodo zabeleženi vsi podatki, potrebni za opredelitev
njihovega pravnega in finančnega statusa Register je javen. Tam so tudi organizacije, ki si
ne prizadevajo za sebične interese, ampak poskušajo sodelovati v evropskih politikah v
imenu splošnih vrednot, kot so cerkve, politične stranke in regije. Njih ni treba dodati v
register: če pa imajo ločene pisarne, katerih izključna naloga je ohranjanje stikov z
evropskimi institucijami, morajo biti vključene v register, vendar pa zanje velja drugačen
pravni režim kot za interesne skupine.

Kot je že bilo navedeno, novi register vsebuje tudi spremembo pravilnika. Gre za dve
poročili, vendar je to šele prvi korak k popolnejši preglednosti. Nekatere hipoteze se že
raziskujejo in bi jih po nadaljnjem razmisleku lahko spremenili v pravila, zato točka 9
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dokumenta o sprejetju sporazuma navaja možnost, da bi poročila vsebovala podrobnosti
o interesnih skupinah, ki se sestanejo s poslanci med pripravo zadevnega poročila.

Zaradi široke določbe za možne spremembe izražam negativno mnenje glede sprememb,
ki bi lahko omejili takšne prihodnje obravnave. Vendar upam, da se bo Svet kmalu pridružil
sporazumu in da bo v tem parlamentu doseženo takojšnje in široko soglasje, močan signal
o dolžnosti glede preglednosti in tudi poziv k ukrepanju. Upam, da bo glasovanje skoraj
soglasno.

Enikő Győri  , predsedujoča Svetu.  −  (HU) Gospa predsednica, komisarka, gospe in gospodje,
preglednost je še zlasti pomembno načelo demokratičnih institucij. To še toliko bolj velja
za evropske institucije, ker – kot je splošno znano – so pogosto obdolžene izključitve in
nepreglednosti delovanja. Svet je zavezan prizadevanjem za zagotavljanje najvišje ravni
preglednosti med institucijami in organi Evropske unije. Prav tako se zaveda, da državljani
od tistih, ki so jim podelili odgovornost za upravljanje zadev, pričakujejo spoštovanje
najvišjih možnih standardov, zato Svet pozdravlja pobudo Evropskega parlamenta in Sveta
za vzpostavitev registra za preglednost.

Predvsem pozdravljam poročili gospoda Carla Casinija. Če jih bo parlament sprejel, bo na
podlagi poročil v naslednjih mesecih mogoče ustanoviti register za preglednost. S tem
lahko še enkrat pokažemo, da je EU zavezana preglednosti, ne le z besedami, ampak z
dejanji.

To priložnost bi izkoristila, da poudarim, da se zavedam, da je bil Svet povabljen k
sodelovanju v registru za preglednost. Svet doslej ni imel namena v celoti sodelovati v
procesu, ker dejavnosti predstavnikov interesnih skupin na Svet v nasprotju s Parlamentom
in Komisijo glede na njegovo naravo ne vplivajo. Na splošno te skupine s Svetom kot
institucijo niso v stiku, ampak svoje dejavnosti usmerjajo v države članice. Vendar sem že
pojasnila, da je Svet pripravljen sodelovati v registru in slediti njegovemu delovanju. Prav
tako smo pripravljeni razpravljati o vidikih v zvezi z morebitno vlogo Sveta s Parlamentom
in Komisijo, seveda brez odlaganja začetka veljavnosti sporazuma med tema dvema
institucijama.

Gospo in gospodje, na podlagi nedavne odločitve Sveta zdaj preučujemo možnost priprave
politične izjave za uvedbo registra junija.

Maroš Šefčovič,    podpredsednik Komisije. − Gospa predsednica, preglednost je zadeva, ki
državljane zanima in skrbi in je bistvena za povečanje demokratične legitimnosti Evropske
unije.

Zelo sem vesel, da vas lahko seznanim, da imamo že danes v registru Komisije več kot
3.800 registracijskih zavezancev.

Zato sem povsem prepričan, da bo sprejetje skupnega registra za preglednost predstavljalo
pomemben nadaljnji korak k povečanju preglednosti v postopku odločanja EU in
zagotavljanju neposrednega odziva na skrbi državljanov.

Rad bi pohvalil zelo tvorno delo, ki se je razvilo v naši skupni delovni skupini. Tu bi izrazil
spoštovanje gospe Wallis, naši današnji predsednici, gospodu Casiniju, našemu poročevalcu
in tudi gospodu Leinenu in gospe Durant. To je bila odlična skupina in sodelovanje z njo
je bil pravi užitek.

Rezultat dela je zelo uravnotežen in pragmatičen osnutek medinstitucionalnega sporazuma,
ki ga predstavljamo temu parlamentu, da ga danes preuči in o njem razpravlja.
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Pozitivno glasovanje bo jutri omogočilo, da bo skupna uvedba registra potekala junija. To
bo nedvomno poslalo močan politični signal, ki bo potrdil našo odločenost, da na
evropskem prizorišču uveljavimo pregledno in etično delovanje.

Namen registra je dati državljanom več preglednosti glede organizacij in samozaposlenih
posameznikov, ki sodelujejo pri oblikovanju politike v EU ali poskušajo vplivati na proces
odločanja EU.

Kakor mi je znano, je bilo nekaj pomislekov glede regionalnih javnih organov, zato je
najbolje, da to pojasnim. Vprašanje je bilo, ali bi se morali ti registrirati. Če besedilo skrbno
preberemo, kar drži, da to ne bi odražalo prave istovetnosti in ne bi odražalo dejstva, da
neposredno predstavljajo svoje državljane, kakor določajo njihovi ustavni sistemi.

Pozorno branje vsebine sporazuma naj bi v tem smislu dalo polna zagotovila. Besedilo res
izrecno omenja, da se od lokalnih, regionalnih in občinskih organov ne pričakuje, da se
bodo registrirali. Ta pristop še okrepi Priloga 1, ki navaja, da se od javnih organov ne
pričakuje, da se bodo registrirali.

Od služb, ki so sestavni del uprave in jih sestavljajo lokalni, regionalni ter občinski uradniki
in sodelujejo v dejavnostih, ki ustrezajo institucionalnim in ustavnim pristojnostim, se
prav tako ne pričakuje registracija. Upam, da bo to pomagalo pojasniti pomisleke, ki sem
jih zaznal v zadnjih dneh.

Še sklepna beseda o medinstitucionalni razsežnosti. Mislim, da smo vsi mnenja, da bi
dosežek sodelovanja med Komisijo in Parlamentom lahko še dodatno utrdili z vključitvijo
Sveta.

Zato sem zelo hvaležen madžarskemu predsedstvu in se mu iz vsega srca zahvaljujem za
spremenjen odnos v Svetu in za vzpostavitev pozitivnega razpoloženja ter miselne
naravnanosti v iskanju poti za najboljšo ureditev odnosa med Svetom, Komisijo in
Parlamentom pri upravljanju registra, kajti politični signal, da tri institucije resno jemljejo
to vprašanje in da se bodo tri institucije vprašanj preglednosti lotile skupaj, bo zelo močan.
Prepričan sem, da bo pri taki politični podpori vseh treh institucij prag 4.000 registracijskih
zavezancev kmalu dosežen.

Manfred Weber,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospa predsednica, ministrica, komisarka,
preglednost je temeljni kamen demokracije, ki zagotavlja, da so ljudje seznanjeni s tem,
kdo vpliva na odločitve in kako so te sprejete. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe
je Evropski parlament pridobil pomembne dodatne pristojnosti. Zato je prav, da je o našem
načinu delovanja vedno mogoče razpravljati in da se moramo s tem tudi sami ukvarjati.

Pogajanja med Evropskim parlamentom in Komisijo o registru za preglednost so uspeh
in zdaj smo zagotovili odličen rezultat. Rad bi še enkrat poudaril, da je dobro, da imamo
jasne predpise glede lokalnih in regionalnih organov in celo glede cerkev, ki odražajo
njihove interese.

Prav tako bi rad rekel, da lobiranja samega po sebi nimamo za slabega. Potrebujemo
strokovna mnenja in poskrbeti moramo, da k svojemu delu povabimo strokovnjake.
Nenazadnje je pomembno, da kot parlamentarci lahko prosto preučujemo vprašanja in
neodvisno sprejemamo odločitve. Zdaj bi rad povedal, da smo lahko parlamentarci na
marsikaj ponosni. Če bi izvedli nacionalno primerjavo, bi ugotovili, da je le malo držav
članic Evropske unije, ki so že vzpostavile register za preglednost na tej ravni. V glavnem
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mestu moje države, v Berlinu, kjer tudi živim, nimamo takšnega registra za preglednost,
zato bi se morali vsi zavedati, da je to resnično znaten korak naprej.

Svetu bi dejal: Če to vprašanje za Svet ni problem, ker imajo tam lobisti zelo malo vpliva,
potem naj bi bila pridružitev registru za preglednost še lažja. Torej bo Svet morda lahko
premagal svoj notranji odpor.

In na koncu, gospa predsednica, bi izpostavil, da bomo, če bomo v Parlamentu v prihodnje
v večji meri poskušali ubežati vplivu lobistov, potrebovali večjo podporo in osebje, ki nam
bodo omogočili, da bomo dosegli več za državljane Evropske unije.

Matthias Groote,    v imenu skupine S&D. – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje,
najprej bi se zahvalil poročevalcu in vsem sodelujočim v tem postopku, kajti jutri po
glasovanju bo končno zaključeno dolgo obdobje trdega dela. To je dober dan za Evropo,
za Evropski parlament kot institucijo in za Komisijo, ker nam je uspelo napredovati s
skupnim registrom za preglednost. To je pomemben korak na poti, vendar je treba opraviti
še več dela.

Rad bi se dotaknil dveh zadev. Prva je, da register ni zares obvezen. Na tem mestu je to
treba odkrito povedati. V tej zvezi imam vprašanje za gospo komisarko: komisarka je
vedno zatrjevala, da za to ni ustreznega pravnega okvira. Je Komisija pripravljena vzpostaviti
tak praven okvir, da bomo po ponovnem pregledu imeli obvezen register?

Zelo sem bil vesel glede izjave Sveta, ki je povedal, da ne predvideva težav glede pridružitve
našemu registru, kot je pravkar poudaril gospod Weber. Upam, da bo Svet temu sledil, ker
bo register res popoln samo, če bo to skupni register vseh treh institucij Evropske unije in
če bo obvezen. Kot skupina zagovarjamo spremembo, ki jo je predložila druga skupina
glede zahteve, da se denar, porabljen za lobiranje, prav tako zabeleži v registru za
preglednost; to spremembo nameravamo podpreti.

Kar zadeva različne nacionalne lobistične skupine, je bilo jasno rečeno, da te ne bodo
vključene v register. Zahvalil bi se vsem kolegom poslancem za njihovo pripravljenost, da
o tej zadevi sklenejo kompromis. Če bi bile nacionalne lobistične skupine obravnavane
enako kot industrijski lobisti ali druga strokovna združenja, bi to res bila črna pika za tak
sporazum.

Andrew Duff,    v imenu skupine ALDE. – Gospa predsednica, nedavni škandali so zagotovo
razkrili moč, ki jo imajo lobisti nad Parlamentom, zato liberalna skupina močno pozdravlja
preprost obvezen sistem, ki mora prinesti več preglednosti in izboljšane posvetovalne
postopke.

Pohvalim zlasti odstavek 9 poročila, ki vabi svoje predsedstvo, da izdela sistem
zakonodajnega odtisa, kjer bi poročevalci lahko navedli vse, ki so lobirali med
napredovanjem osnutka zakona. To je občutljivo vprašanje, vendar menim, da bi bil
nadaljnji korak v izboljšanju legitimnosti Parlamenta v očeh javnosti in kakovosti naše
priprave zakonodaje. Sistem bo lahko popoln šele, ko se bo pridružil Svet – ki je druga
zbornica našega zakonodajnega telesa –, vendar pa pozdravljam negotove korake naprej,
ki jih delamo, in se zahvaljujem predsedstvu za njegovo izjavo to popoldne.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom
149(8))

Matthias Groote (S&D).   – (DE) Gospa predsednica, gospodu Duffu bi se rad zahvalil,
da je izpostavil vprašanje zakonodajnega odtisa. Mislite, da bi lahko zakonodajni odtis,
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katerega obseg moramo še opredeliti, prav tako omejeval delo Evropskega parlamenta?
Prav tako: kako daljnosežen vpliv zakonodajnega odtisa pričakujete?

Andrew Duff (ALDE). -   Gospa predsednica, mislim, da bi bil to poskus. In kot pri vseh
poskusih bi se praksa razširila, če bi bil uspešen. Vendar menim, da mora biti omejen na
poročevalce, ki so odgovorni za pripravo zakona v imenu Parlamenta. Objaviti bi morali
imena ljudi, s katerimi so se med svojim delom uradno sestali.

Mislim, da bi to spodbudilo inteligentno in ozaveščeno lobiranje v Parlamentu. Vsi se
zavedamo, da se pri pripravi vrhunskih dokumentov zanašamo na posebne stroke in
strokovno znanje strokovnjakov zunaj tega Parlamenta.

Ashley Fox,    v imenu skupine ECR .  – Gospa predsednica, naj začnem z zahvalo
gospodu Casiniju za njegovo delo pri doseganju medinstitucionalnega sporazuma. Člani
Odbora za ustavne zadeve in Komisija so sodelovali, da so razvili smiselno in praktično
poročilo, ki bo zagotovilo več preglednosti v zakonodajnem postopku. Gospa predsednica,
dobro, da danes predsedujete; zahvaljujem se vam za delo pri pogajanjih med Parlamentom
in Komisijo.

To poročilo je s svojim pristopom sorazmerno; koristno je in prepričana sem, da bo
koristilo. Priznava pomembno vlogo, ki jo imajo regionalne in lokalne vlade pri oblikovanju
evropske zakonodaje, in zato jasno razlikuje med lobisti ter lokalnimi in regionalnimi
vladnimi uradniki.

Čeprav je poročilo korak v pravo smer, je treba še veliko narediti. Upam, da se bo ta register
– če se izkaže za uspešnega – razvil v obvezen register lobistov. Strinjam se s predlogom
gospoda Duffa, da bi morali poročevalci imenovati lobiste, s katerimi so bili v stiku pri
pripravi zakona. Nobenega dvoma ni, da nas, ki smo v tej dvorani, naši volivci obravnavajo
s precejšnjo mero sumničenja. Več ko je preglednosti in odprtosti, bolje je.

Ob upoštevanju tega lahko le rečem, da je težava pri tem sporazumu, da manjka ena
institucija. Razočaranje je, da ga Svet še ni podpisal. Sozakonodajalec, države članice, bi
se morale sestati in podpisati sporazum o registru, da bi resnično lahko zagotovili pregleden
zakonodajni postopek.

Gerald Häfner,    v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje,
politika gradi na zaupanju. Poslance tega parlamenta so na svobodnih in tajnih volitvah
izvolili državljani naših držav članic, ki od nas upravičeno pričakujejo, da bomo spoštovali
njihove interese, z drugimi besedami, skupno dobro, v vseh naših govorih in odločitvah,
ne pa da si prizadevamo za lastne interese ali interese tretjih strani, bodisi podjetij bodisi
drugih interesnih skupin.

Vendar se prav tako zavedamo, da nas na primer v Bruslju obkroža več kot 10 tisoč
poklicnih lobistov, ki počnejo točno to, kar je v njihovem opisu del in nalog, in sicer
poskušajo vplivati na poslance v Parlamentu in Komisijo. Tega ne morete ustaviti, ker je
povsem normalno – živimo v svobodni in odprti družbi – vendar pa se mora naš glas slišati
v tej strukturi in ohranjati moramo svojo neodvisnost. To nam ni vedno uspelo in nekateri
poslanci so ta pravila prekršili, kar je glavni razlog, da jih želimo izboljšati.

Preglednost je eden od najpomembnejših glavnih pogojev za zaupanje in prav s tem se
zdaj ukvarjamo. Po izredno dolgotrajnih pogajanjih se nam je s Komisijo uspelo dogovoriti
o tem registru za preglednost. Vsekakor bi mi bilo ljubše, če bi bil z nami tudi Svet.
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Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze se je dolgo zavzemala za to. Zadovoljni smo,
da smo to dosegli, in prav tako precej ponosni nad rezultatom, vendar pa moram reči, da
nismo zadovoljni z vsemi vidiki. Ljubše bi nam bilo, če bi bil register obvezen ne le za tiste,
ki delajo v stavbah Komisije in Parlamenta, ampak tudi za tiste, ki svojo obrt opravljajo
drugje, na primer ob kozarcu vina v enem od številnih barov v Bruslju. Želimo, da register
ne velja le za Parlament in Komisijo, ampak tudi za Svet. Želimo, da bi bile finančne
podrobnosti, ki so na voljo, natančnejše in bolj smiselne. Mislimo, da bi bilo treba vsote,
ki so v to vključene, meriti na enak način, kar bi bilo bolje od predloga, kjer se manjše
operacije izražajo s stopnjami po 50 tisoč EUR, večje pa z večjimi stopnjami, zaradi česar
je težko vedeti, koliko denarja je v igri. Prav tako smo za redna preverjanja s strani skupnega
sekretariata.

Vendar je to dober dan za Evropo, ker nam prinaša več preglednosti. Rad bi se zahvalil
vsem, ki so sodelovali pri doseženem.

Søren Bo Søndergaard,    v imenu skupine GUE/NGL. – (DA) Gospa predsednica, to poročilo
je korak v smer večje odprtosti in obveznega registra za lobiste za vse, ki poskušajo vplivati
na EU Vendar je do doseženega cilja pred nami še dolga pot. Kot so razkrili podkupljivi
poslanci EP, moramo tudi v lastni hiši vzpostaviti red. Jasno moramo povedati, da je za
poslanca EP nesprejemljivo, da bi imel kakršno koli dodatno obliko plačanega dela, ki bi
lahko pod vprašaj postavilo njegovo integriteto. Poleg tega moramo imeti učinkovita
sredstva nadzora in pravila za določanje posledic kršenja pravil. Prav tako moramo
vzpostaviti jasna pravila za zaščito prijaviteljev nepravilnosti, da bi preprečili streljanje na
prinašalca sporočila. Veselimo se poročila posebnega odbora in s tem v zvezi pričakujemo
hiter ponovni pregled sporazuma, o katerem danes razpravljamo, in poslovnika Parlamenta.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom 149(8)
Poslovnika)

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Gospa predsednica, gospod Søndergaard, rad bi vprašal,
kaj menite o pristopu zakonodajnega odtisa in kaj z vašega stališča pomeni to, da bo register
še naprej neobvezen, z drugimi besedami, da bodo ogromne vrzeli še naprej obstajale.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Hvala za vaše vprašanje. To mi zagotavlja
priložnost, da poudarim točko, ki sem jo že omenil, in sicer, da je pred nami še dolga pot,
preden bomo dosegli cilj. Ne mislimo, da smo ga že dosegli. Mislimo, da nekaj še manjka.
Jasno je, da je vprašanje obvezne narave registra povsem bistveno. Mislimo, da je zamisel
o digitalnem odzivu v zakonodajnih besedilih dobra zamisel in da je to nekaj, kar bi morali
uporabiti, seveda pa prav tako menimo, da mora biti obvezen, da bo deloval. Vendar pa,
kot sem rekel, je to korak v pravo smer in upamo, da bomo, ko bomo dobili pomoč iz
posebnega odbora in bo to besedilo pregledano – ker ga je treba po dveh letih ponovno
pregledati –, imeli priložnost, da v celoti dosežemo svoj cilj, saj moramo v celoti doseči
svoj cilj na tem področju.

John Stuart Agnew (EFD). -   Gospa predsednica, torej naj bi zdaj imeli register za
preglednost! To ne preseneča, do tega je prišlo zgolj zato, ker so podjetni britanski novinarji
pokazali, s kakšno lahkoto so nekateri poslanci EP podlegli čaru denarja. Takrat Evropski
parlament ni bil daleč od policijskega načelnika v filmu Casablanca in je pokazal, da je
šokiran – šokiran! – ob odkritju, da je podkupljivo lobiranje potekalo pred njegovim nosom.

Ta register spominja na vrata hleva, ki so zaprta, konja pa že dolgo ni. Register bo le malo
spremenil; lobisti bodo vedno našli pot. Uveden je bil prostovoljni sistem registracije; bil
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je precej neučinkovit. Zdaj bo malo posijalo nad tem, kar se dogaja, večina pa nas bo
potisnjena nazaj v turobne globine stoječega ribnika in vse bo tako kot prej.

Kot ponavadi bodo tisti, ki spoštujejo zakon, nosili breme birokracije, zlikovci pa bodo
zgolj našli nov način, da bodo nadaljevali. Medtem ko se denar davkoplačevalcev pretaka
v Bruslju v količinah, kakršne so, bodo vedno obstajali brezvestni lobisti, tako kot so v
bližini mrhovine vedno jastrebi.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s
členom 149(8))

PREDSEDSTVO: LIBOR ROUČEK
podpredsednik

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Agnew, sicer sem za
dobro izmenjavo med razpravami, sem pa manj zadovoljen, ko so stvari napačno
predstavljene. Zato bi vas prosil, da, prosim, popravite zadnjo izjavo. Pravkar ste zatrdili,
da Parlament zgolj razpravlja o vprašanju registra za preglednost, ker je nekaj britanskih
časopisov v zadnjem času javnost opozorilo na določeno zgodbo. Zato bi vas prosil, da
pojasnite Parlamentu in javnosti na splošno, da smo o tem vprašanju začeli razpravljati že
pred časom in da smo se o registru za preglednost sporazumeli, preden je bila objavljena
zgodba, na katero se sklicujete.

John Stuart Agnew (EFD). -   Gospod predsednik, zdi se, da je to katalizator, s katerim
se je vse začelo. Tako ali tako ne želim, da bi bil tukaj kakšen britanski poslanec EP. Ne
vem, zakaj naj bi prenašali, da tuje institucije, kot je ta, urejajo naše zadeve. Bolj ko gremo
proti jugu in vzhodu, slabša je kultura podkupovanja. Tega ne maram in nočem, da bi moja
država kaj imela pri tem.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Gospod predsednik, vsi se zavedamo, da je velik problem
kredibilnosti ne le v Evropskem parlamentu, ampak tudi v Evropski uniji kot celoti.
Prepričan sem, da je to nekaj, kar gospod Häfner ne bo želel slišati, vendar pa bodo kljub
sporazumu glede tega registra za preglednost, ki ga je Parlament končno dosegel, nedvomno
tudi zato, ker se je uklonil pritisku nedavnega škandala na področju lobiranja, temu registru
manjkali zobje.

Mislim, da je prostovoljni register le prevara in ne bo ponudil večje preglednosti ali pripeljal
do točke, kjer bo Svet ministrov pripravljen sodelovati, saj niti ne vključuje vseh ključnih
zakonodajnih teles. Tudi če bi se Svet pridružil, bi še vedno obstajala vrsta vrzeli. Očitno
je na stotine strokovnih skupin, ki se ukvarjajo z uradnimi dokumenti, ki jih objavlja
Komisija, vendar pa identiteta članov teh svetovalnih teles, ki se sestajajo za zaprtimi vrati,
ostaja strogo varovana skrivnost.

Po mojem mnenju potrebujemo evidence ne le vsega dela, ki je bilo opravljeno za podjetja
ali mednarodne koncerne, ampak tudi vse plačano lobiranje za interesne skupine, kot so
strokovne organizacije in sindikati. Tudi tu imajo naši državljani pravico pričakovati
resnično preglednost.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Gospod predsednik, čestitke gospodu Casiniju za
poročilo, ki je povsem pravilno. Vprašanje preglednosti se seveda dotika dostojanstva
parlamentarcev, o tem ni dvoma. Vendar pa več ko sprejmemo takšnih ukrepov, bolj
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spodbujamo preglednost in funkcionalne odnose med institucijami Unije in našimi
socialnimi partnerji ter interesnimi skupinami.

Novi register, kot je predlagan, zagotavlja preglednost v širokem razponu institucionalnih
stikov in združuje predstavnike posebnih interesov, predstavnike civilne družbe in
predstavnike javnih organov v posameznih poglavjih, s čimer razlikuje med različnimi
vlogami interesnih skupin in uradnih institucionalnih govornikov.

Povabilo k registraciji varuje istovetnost interesne skupine in lobistov s posamičnim
neodvisnim prepoznavanjem in razvrščanjem, da se lahko neposredno in takoj pogovarjajo
z institucijami EU. Po ratifikaciji Lizbonske pogodbe so se pristojnosti Evropskega
parlamenta okrepile in to privablja vse večje število predstavnikov, ki prosijo za
posredovanje.

Naj sklenem, register za preglednost služi predvsem preglednemu in demokratičnemu,
pluralističnemu vzajemnemu delovanju med socialnimi partnerji, državljani, ki
parlamentarce pooblastijo, in institucijami. Seveda morajo vse institucije EU in višji uradniki
imeti mesto v takšnem registru za preglednost.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil
gospodu Casiniju za poročili o registru za preglednost.

Živimo v krizi izjemnega obsega, ki nas že dolgo spremlja in grozi, da bo še trajala. Kriza,
kot je ta, slabša življenjske pogoje javnosti in znižuje njihova pričakovanja glede prihodnosti.

Ko nam gospodarske krize preprečujejo, da bi legitimizirali politike s pozitivnimi rezultati,
ki jih ponujamo javnosti, moramo k tej legitimizaciji prispevati s skrbnim spoštovanjem
političnih vrednot, ki jih zagovarjamo: varčevanje, poštenost, odprtost do javnosti in
preglednost.

Ta register je korak k preglednosti, vendar le korak. Strinjam se s kolegi poslanci, ki so
poudarili, da bi moral biti register obvezen, da bi bilo treba vključiti Svet in strožje kazni
za odkrito nezakonito ravnanje.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ko bomo jutri
glasovali o registru za preglednost, bo to pomemben korak v pravo smer, vendar brez
dvoma to ne bo zadnja beseda o tej zadevi. Prvič, zadovoljna sem, da smo za register
zastopnikov interesov Evropskega parlamenta, ki sega v leto 1996, izbrali novo ime in bo
zdaj poznan pod imenom register za preglednost. Obžalovanja vredno se mi zdi, ko vidim,
kdo vse se bo moral registrirati, da bo pridobil enoletno dovolilnico – seznam vključuje
javne institucije in organe. Kot sem že prej navedla, lahko razumem, zakaj se mora
registrirati pravniško društvo, težje pa razumem, zakaj bi se morali prav tako registrirati
javni organi, ki še nikoli niso bili dejavni na strankarsko-politični ravni in tudi nikoli ne
bodo.

V končni analizi se ne glede na doseženo preglednost vse zoži na moralni kompas vsakega
poslanca v tem parlamentu, saj mu ta narekuje, kaj je prav, s kom naj se sreča in kdaj naj
se odloči, da se ne bo sestal, komu prisluhne in kdaj se odloči, da ne bo poslušal. Navsezadnje
se ljudje obrnejo na nas ob uporabi številnih drugih različnih komunikacijskih kanalih.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Gospod predsednik, upoštevanje svojega moralnega
kompasa je lahko zapleteno. Mislim, da je to stvar neodvisnosti poslancev v tem parlamentu.
Lobiranje se seveda spremeni v težavo, če nekdo skuša spremeniti tvoja prepričanja s
katerimi koli razlogi, še zlasti, če ti razlogi niso pošteni.
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Dejstvo je, da celo zdaj register zastopnikov interesov zajema le 2.800 od 20 tisoč lobistov
v Bruslju. Dejstvo je tudi, da imamo v tem parlamentu premalo priložnosti za razvoj dovolj
kvalificiranih strokovnih znanj; to bi bilo mogoče spremeniti s preusmeritvijo financiranja
in to je nekaj, kar bi močno podprl. Ta register je morda le majhna zmaga, vendar pa ga
lahko vidimo tudi kot premik v isto smer kot Washington D.C., kjer zakon o objavi lobiranja
že kar nekaj časa obstaja. To deluje bolje kot kar koli, kar imamo tukaj.

Sam menim, da bi morali ne le čim prej uvesti koncept zakonodajnega odtisa, ampak tudi
zakonodajni prstni odtis, drugače povedano, javno bi morali objaviti vse lobiste, s katerimi
smo v stiku, in kaj ima naše delo opraviti z njimi. Vabim vas, da si ogledate mojo spletno
stran, kjer sem pripravil posebno okence za lobiste, ki zabeleži vsak stik z lobistom, ne
glede na to, ali se trenutno ukvarjam z zakonodajno pobudo ali ne.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Gospod predsednik, to poročilo je pomembno, saj sega v samo
bistvo dela, ki ga opravljamo v Parlamentu: priprava in izvajanje pravil in zakonov.

Kot je dejal gospod Cassini, je izraz „lobist“ nekako neroden, saj ustvarja vtis privilegija ali
korupcije ali obojega, dejansko pa so to strokovnjaki na svojem področju, ki nam pomagajo
z obveščanjem o zapletenosti in podrobnostih različnih zakonodajnih dokumentov, ki jih
predlagamo.

Sam trenutno sodelujem pri oblikovanju mnenja o varstvu podatkov in število skupin, ki
so se obrnile name s svojimi stališči, me prav preseneča. Če bi moral imeti register, bi želel,
da se zabeležijo tudi tisti, ki pridejo do mene, kajti tako bi lahko zagotovili resnično
preglednost. Register uradnih lobistov, pa tudi evidenca vseh tistih, ki so nas lobirali. To
bi ustvarilo pravo preglednost, večjo verodostojnost in na koncu večje zaupanje.

Stavros Lambrinidis (S&D). -   Gospod predsednik, pogosto je bilo rečeno, da se naši
državljani ne zavedajo večjih pristojnosti, ki jih ima Parlament z Lizbonsko pogodbo. To
morda drži in je žalostno, kajti lahko ste prepričani, da se lobisti – ali tisti, ki se pretvarjajo,
da so, kot se je izkazalo nedavno – zelo dobro zavedajo pristojnosti Parlamenta. Soodločamo
o skoraj vseh glavnih zakonodajnih dokumentih v EU in to je dobro, saj predstavljamo
ljudi EU. Smo edino telo, ki ga sami neposredno izvolijo.

In čeprav to je in bo ostala ena najbolj preglednih institucij Unije, še vedno mislim, da večje
pristojnosti prinesejo večje odgovornosti, in prav to si moramo prizadevati doseči v
prihodnjih mesecih. Današnji sporazum s Komisijo ni slab, vendar morajo biti lobisti dolžni
v register posredovati svoja imena in resnične interese. In to je tisto, kar ta parlament že
zahteva od lobistov, ki prihajajo k nam. Upam, da nam bodo druge institucije sledile.

Zaključujem z naslednjimi besedami. Kot ste omenili, sopredsedujem tej delovni skupini,
ki smo jo vzpostavili. Nič kaj dosti ne morem reči o tem, o čemer podrobno razpravljamo.
Vendar vam lahko zagotovim, da bomo poskrbeli, da bodo pravila ravnanja tega parlamenta
ena od najbolj preglednih in bodo pravila, zaradi katerih bomo skupaj z našimi državljani
ponosni, da smo poslanci v tej izjemni instituciji.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Gospod predsednik, najprej bi pohvalila
dejstvo, da bo predloženi sporazum izboljšal stanje na področju preglednosti EU, vendar
je to, roko na srce, še vedno daleč od idealnega.

Vendar pa je dobro, da je vključitev v register za lobiste zdaj večja spodbuda, saj sicer ne
bodo prišli v Evropski parlament. Prav tako gre za izboljšan dostop do informacij glede
lobistov, kar vključuje njihova imena, morali pa bi pozdraviti tudi dejstvo, da bodo lobisti,
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ki ne bodo upoštevali pravil, deležni različnih kazni, lahko so na primer izključeni iz
registra, kar bo pomenilo, da so na črnem seznamu. Vprašanje je, ali ti ukrepi zadostujejo.
Ne morem se na primer strinjati, da je registracija de facto obvezna, če imajo dostop do
Parlamenta le registrirani lobisti. Zaradi večje preglednosti je bistvenega pomena, da je
registracija pravzaprav de jure obvezna, in upam, da bomo to dosegli še v tem
parlamentarnem mandatu. Izboljšati moramo tudi pravila glede posredovanja poročil
podjetij ali lobistov v zvezi s stroški njihovih dejavnosti lobiranja. Sedanja ureditev lobistom
omogoča, da prijavijo veliko manj, kot so dejansko porabili. Enako pomembno je zagotoviti
preglednost finančnih virov, iz katerih lobisti in svetovalna podjetja črpajo svoje prihodke.

Na koncu bi dodala, da zelo cenim, če poslanci teme o „registru za preglednost“ ne
zamenjujejo s „kodeksom ravnanja“, saj sta to dve povsem različni vprašanji. Poslanci, ki
so nekako postali žrtve – čeprav po svoji krivdi – fiktivnih agencij za lobiranje, naj bi po
vzpostavitvi pravil „registra za preglednost“ ne bi bili motivirani na tak način.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Gospod predsednik, veliko je bilo že povedano, a je vredno
ponoviti. Dobro je, da smo se končno dogovorili o registru lobistov. Številni smo si že
dolgo prizadevali za to. Vseeno pa je to še zelo previden predlog. Sama sem se odločila, da
na to gledam kot na prvi korak, ki ga lahko razvijemo v široko načelo javnega dostopa v
vseh institucijah EU. Pripombe Sveta in komisarja Šefčoviča so danes zelo pozitivne.

Načelo razkritja in preglednosti je eno od redkih resnično učinkovitih instrumentov za
omejevanje tveganj za kršitve in goljufijo. Prav tako je pomemben način povečanja zaupanja
v tiste od nas, ki delujemo v tem političnem sistemu in v politiki na splošno. V naslednjih
korakih bi morali vključiti vse institucije, register bi moral postati obvezen in tako kot s
pristopom v nekaterih skandinavskih državah bi to morali dopolniti z obliko zaščite
obveščevalca za prijavitelje nepravilnosti, ki so za odprtost in preglednost izjemno
pomembni. Hvala.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Gospod predsednik, pozdravljam in v celoti podpiram
vzpostavitev registra za preglednost in seznama lobistov, ki je namenjen organizacijam in
neodvisnim lobistom, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politike EU, ker je poostritev
standardov, katerih namen je zagotavljanje stabilnosti in integritete javne uprave EU in
okrepitev institucionalnih predpisov, zagotovilo demokratičnega delovanja EU. Po drugi
strani pa register seveda ne sme ovirati poslancev pri izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo
iz njihovega mandata, in pri srečanjih s svojimi volivci ali predstavniki javnih organov v
imenu držav članic Evropskega parlamenta. Potrebna so jasna pravila, ki bi veljala za
predstavnike posebnih interesnih skupin, da bi zagotovili odprt, pregleden in ustrezen
dialog s tistimi, ki si prizadevajo na nek način sodelovati pri oblikovanju prava EU in vplivati
na ta postopek.

Michael Cashman (S&D). -   Gospod predsednik, govorim kot poročevalec za Uredbo
št. 1049/2001 o javnem dostopu do dokumentov in v duhu odprtosti in preglednosti, ki
je določen v tej uredbi, pozdravljam ta sporazum. To je še en korak v pravo smer, ker sta
odprtost in preglednost v samem jedru demokratičnega postopka odločanja in bi se morali
začeti zavedati vseh tistih, ki vplivajo in včasih zlorabijo vpliv na politiko, postopke in
rezultate. Vendar moramo opraviti še več dela, zagotoviti moramo, da bosta preglednost
in neoporečnost dela lobistov na ravni EU kar najvišji. Poleg tega mora novi register čim
prej začeti delovati in ko bo začel delovati, bodo morale vse osebe in organizacije, ki sodijo
v področje uporabe, zagotoviti pravilne, posodobljene informacije, da bomo lahko videli,
kdo na kaj vpliva.

203Razprave Evropskega parlamentaSL10-05-2011



In na koncu naj navedem Jana Mittermaierja iz organizacije Transparency International:
„Novi register bo preizkus zavezanosti vseh strani, ki sodelujejo pri lobiranju, večji
odprtosti.“ Tega ne bi bilo mogoče povedati bolj jedrnato.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Gospod predsednik, rada bi rekla, da je
21. stoletje stoletje spleta, stoletje WikiLeaksa in stoletje institucionalne odprtosti. To
pomeni preglednost in sodelovanje javnosti in za snovanje naših odločitev moramo biti
delno odgovorni.

Skupaj moramo odločati. Zato mora biti naše delo proaktivno po svoji naravi. Ne moremo
zgolj čakati na lobije in interesne skupine, da pritisnejo na nas: Prizadevati si moramo, da
bomo čim bliže javnosti in da jih bomo poslušali. Zato mislim, da bodo register za
preglednost in algoritmi prstnih odtisov učinkoviti in daleč od tega, da bi omejevali ali
sejali strah, pač pa bodo priložnost za izboljšanje poročil in merjenje naših rezultatov.

Mislim, da je to edini način, da se premaknemo naprej in postajamo moderen Parlament.
Zadolžen sem za poročilo in sem v obrazložitvi navedel vse predstavnike, s katerimi sem
delal, ker je to način dela in odnos, ki bi ga morali jasno ločiti od vseh neodgovornih dejanj,
ki smo jih videli v prihodnosti.

Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Gospod predsednik, tudi jaz bi rada izrazila
zadovoljstvo v zvezi z besedilom, za katerega bom jutri z veseljem glasovala. Rada bi le
poudarila, da so nedavni škandali, ki smo jim bili priča, zgolj poskusi podkupovanja in nič
drugega. Ker je to resna zadeva, so to najnovejši dogodki. S tem smo se začeli ukvarjati
precej pred temi nedavnimi, resnimi dogodki, ki jih zajema drug izdelek. To so osamljeni
primeri, pa tudi dobro delo.

Vendar pa lahko vidimo, da številne skupine namenjajo znatna sredstva in naredijo vse,
kar je v njihovi moči, da bi lahko čim bolj vplivale na odločanje. Ta register je zato korak
v pravo smer. Prispevala sem k njegovemu razvoju in sem tudi izredno zadovoljna z
opravljenim delom.

Vendar pa je treba sprejeti nadaljnje ukrepe. Ta register mora postati dinamičen instrument,
ki se bo vsako leto ocenjeval. Biti mora vse prej kot tog. Pravzaprav mislim, da nas bo
razvoj tehnologije in sredstev, ki jih uporabljajo lobisti, prisilil k nenehnemu pregledovanju
instrumenta, da bi zagotovili njegovo učinkovitost in z direktivo opredelili, kdo izvaja
dejavnosti lobiranja, za koliko denarja in na kakšen način. Prav tako v celoti podpiram
okoljske odtise – mislim zakonodajne odtise – , ki bi jih lahko zagotovili z objavo števila
lobistov in imen ljudi, s katerimi so se sestali, in podpiram to, da je mogoče natančno
ugotoviti, kdo je kaj rekel in kdo je na koga vplival.

In na koncu, objava registra je eno, pojasnilo o tem, kako deluje, pa nekaj povsem drugega.
Državljanom je prav tako treba dati sredstva, da se posvetujejo o teh registrih in koristno
uporabijo informacije, ko poskušajo razumeti, kako sprejemamo odločitve. Zato bo naša
skupina brez zadržkov glasovala za to besedilo.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Gospod predsednik, lobiranje je osrednji instrument za
vključevanje državljanov v politično življenje, zato je tako pomembno preprečiti njegovo
zlorabo. Zato je nujno potreben register za preglednost za vse institucije, ne le za Parlament
in Komisijo, ampak tudi za Svet, saj so tam navsezadnje sprejete prave odločitve. Naj
ponovim, da mora biti registracija obvezna, ne le za dostop do Parlamenta, lobisti
navsezadnje svojih stikov ne navezujejo le v zgradbi Parlamenta, ampak tudi in celo
pogosteje v restavracijah, na sprejemih ali v telovadnici.
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Spregovoril bi tudi o preglednosti v zvezi s političnimi strankami. Čeprav so to stranke z
enim članom in delujejo kot operacija enega človeka, ki si prizadeva, da bi se prikazal kot
brezmadežen, morajo te stranke in osebe pokazati zahtevano raven preglednosti. Zagotoviti
morajo preglednost v zvezi s svojimi sredstvi, financiranjem z javnimi sredstvi in povračilom
stroškov kampanj, povedano drugače, v zvezi z dejanskimi zneski, ki so jih prejeli od javnih
organov v svojih državah med volilnimi kampanjami. Ti stroški morajo biti pregledno
dokumentirani.

Janusz Władysław Zemke (S&D). -    (PL) Gospod predsednik, zahvaljujem se vam, da
ste mi dali priložnost, da spregovorim. Strinjam se z večino v tej dvorani, da bo register
predstavljal napredek v smislu preglednosti zakonodajnega postopka, vendar je po mojem
mnenju to šele prvi korak. Resno moramo razmisliti o drugih korakih in rešitvah.

Po mojem je najpomembnejše vprašanje, kaj je poslancu EP dovoljeno. Je poslancem EP
dovoljeno delati le v poklicni vlogi v Parlamentu, ali pa se lahko ukvarjajo tudi z drugimi
dejavnostmi poleg dela v Parlamentu? Osebno menim, da je treba te druge dejavnosti zelo
ozko opredeliti in bi morale biti omejene na znanstveno delo in objave. Vse druge dejavnosti
na različnih področjih bodo vedno sprožale vprašanja in dvome.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Gospod predsednik, Lizbonska pogodba je Evropskemu
parlamentu podelila več pristojnosti, s tem pa tudi več odgovornosti. Zato je preglednost
pri našem delu izredno pomembna glede na dejstvo, da naše delo vključuje zakonodajo
za 500 milijonov ljudi in pogosto velike zneske denarja.

Register za lobiste, za katerega smo se zdaj odločili s kompromisom, je seveda vreden truda
in upam, da bomo lahko šli še naprej z zagotavljanjem zaščite obveščevalca za prijavitelje
nepravilnosti. Upam, da bomo lahko šli še dlje in zagotovili, da bodo podatki v registru
glede finančnih pogojnih obveznosti ali lastništvu postali obvezni in ne bodo več
prostovoljni, kot to velja zdaj. Upam tudi, da bomo razpravljali o tem, katere drugotne
dejavnosti so z etičnega stališča ustrezne pri opravljanju dela poslanca v Evropskem
parlamentu.

Pozdravljam kompromis, ki ga vidim kot napredek, vendar bomo na tej poti preglednosti,
odprtosti in večjega demokratičnega zaupanja naredili še številne korake. Hvala.

Maroš Šefčovič,    podpredsednik Komisije. − Gospod predsednik, mislim, da je gospod
Weber upravičeno dejal, da je register za preglednost s skupnim upravljanjem nekaj, na
kar smo lahko ponosni, kajti zunaj EU so le Združene države ali Kanada s takšnim registrom
lobistov in s takšnimi parametri, kot ga imamo mi namen vzpostaviti. Tu imam v mislih
tudi glavna mesta držav članic.

Vprašanje, ki ga je zastavilo več govornikov, med katerimi je bil prvi gospod Groote, za
njim pa gospod Häfner, se je nanašalo na obvezni register. V delovni skupini o tem vprašanju
na dolgo razpravljamo. Težava je v tem, da trenutno ni pravne podlage, ki bi nam omogočila,
da bi podjetja, državljane ali interesne skupine zavezali k registraciji, da bi opravljali svoj
poklic.

Mi kot uprava EU na tej podlagi ne moremo zavrniti sodelovanja s takšnim subjektom ali
subjekti. Zato iščemo načine, kako bi lahko to spremenili v pozitivno motivacijo podjetij,
organizacij in lobijev. Mislim, da smo v soglasju s Parlamentom veliko dosegli, saj ta sistem
dejansko spreminjamo v obveznega. Z našimi skupnimi ukrepi s Svetom bomo izboljšali
ugled in povečali pritisk, da bomo potem v naslednjih dveh letih videli, kako to deluje, to
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pa nam bo dalo dodatne izkušnje za visokokakovosten pregled in ugotovili bomo, kako
lahko delovanje sistema še izboljšamo.

Pozivi za ustrezno preverjanje financiranja dejavnosti tistih, ki se registrirajo: tu vam lahko
zagotovim, da Komisija že izvaja naključne kontrole med vsemi registracijskimi zavezanci,
ki so se že vključili v register, in prepričan sem, da bomo s skupnim upravljanjem te
dejavnosti še okrepili. Vsi, ki so v registru, bi morali biti prepričani, da bomo vse, kar je
neustrezno, odkrili, kritizirali in poskušali popraviti, pri tem pa se ne bomo bali obsoditi
odgovorne.

Zelo sem bil vesel, in zdaj se vračam k temi, katere pomen je omenilo več govornikov, da
vse tri institucije napreduje pri teh prizadevanjih. Prepričan sem, da po tem zelo
pomembnem uvodu madžarskega predsedstva ne bomo zapravljali časa in bomo čim prej
poskusili začeti medinstitucionalne pogovore s Svetom, da bomo lahko našli, to sem
prepričan, sprejemljiv način skupnega upravljanja registra, pri katerem se bodo s tem
vprašanjem ukvarjale tri institucije s ciljem povečati preglednost zakonodaje Evropske
unije.

Zadnjo točko je izpostavilo več govornikov, opisal pa jo je gospod Casini: register za
preglednost v boju proti korupciji zagotovo ni čudežno zdravilo ali čudežna rešitev. Zelo
dobro se zavedamo, da so ključnega pomena visoki moralni standardi, etika dostojanstvo
in jasna pravila. Vendar pa bi to služilo kot zelo dober instrument in dober kazalnik, da so
tisti, ki se registrirajo, pripravljeni upoštevati pravila in delovati pregledno in da nič ne
skrivajo – to naj bi bil za vse nas ključni kazalnik –, da naj bi to bili pravi partnerji, ki bi z
nami sodelovali, izmenjavali informacije in zaupali naši prihodnji komunikaciji.

Enikő Győri  , predsedujoča Svetu.  −  (HU) Gospod predsednik, gospe in gospodje, dovolite
mi, prosim, da kot predstavnica države članice, ki ima zakon, ki opredeljuje lobiranje, od
leta 2006, pozdravim današnjo razpravo in dejstvo, da se Parlament in Komisija lahko
dogovorita glede vprašanja o registru za preglednost.

Preglednost je bila za Svet vedno zelo pomembno vprašanje. Vesela sem, da smo po
neuspešnih poskusih doseči napredek leta 2008 in 2009 zdaj, med madžarskim
predsedovanjem, dosegli preboj v tem, da je Svet pripravljen spremljati postopke in bo,
kolikor bo mogoče, sodeloval pri tej dejavnosti, videli bomo v kakšnem obsegu, saj naj bi
pogajanja še sledila.

Tako smo pripravljeni na pogajanja glede našega prispevka in kot sem navedla v uvodnem
govoru, mislimo, da bi ta namen potrdili s politično izjavo, ki naj bi jo objavili junija. To
ne pomeni, da bi pristopili k medinstitucionalnemu sporazumu.

Razlog, da države članice zdaj lahko sprejmejo to formulo, kar je, to moram še enkrat
poudariti, bistven napredek v primerjavi s prejšnjimi leti, je, da organizacije za lobiranje
ne pristopajo k Svetu kot evropski instituciji, bilo je le nekaj občasnih primerov. Tarče
lobiranja so države članice, vlade držav članic in vladne agencije. Zato Svet ni izpostavljen
lobiranju v obsegu, ki sta ga deležna Komisija ali Evropski parlament.

Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, upam, da bo sodelovanje učinkovito in
bomo po teh pogajanjih lahko podali to politično izjavo.

Carlo Casini,    poročevalec. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, rad bi pojasnil
nekaj stvari. Tudi sam bi rad poudaril, da je bil ta sporazum sklenjen veliko pred razkritjem
primerov z britanskimi novinarji. Na žalost je to način, kako se v medijih širijo napačne
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informacije. Na primer pomembni italijanski časopis Corriere della Sera se je danes norčeval
iz Evrope z izjavo, da smo ukrepali prepozno in šele po dogodkih z novinarji. To ni res.
To neupravičeno spodbuja nezaupanje Evrope.

Sporazum je bil sklenjen veliko prej. Če kaj, potem rahlo zamuja ta razprava, ker smo po
izbruhu škandala razmišljali, ali bi poskusili še dodatno okrepiti sporazum. Vendar pa je
besedilo ostalo nespremenjeno. To je prvo pojasnilo.

Drugo se nanaša na vprašanje o obveznosti. Register je že obvezen. Tisti, ki želijo lobirati,
se morajo prijaviti v register. Ne razumem, kaj pomeni „obvezen“: To ne more pomeniti,
da je treba v ta register vnesti vsa podjetja ali državljane. To ni mogoče. To je odvisno
predvsem od posameznega poslanca EP, ki mora, ko k njemu pristopi nekdo, ki želi nanj
vplivati, tega povabiti, naj se najprej registrira.

Tretja točka se nanaša na možne prihodnje spremembe. V ta namen obstaja delovna
skupina, ki mora po mojem mnenju imeti čim več manevrskega prostora. Strinjam se, da
moramo opredeliti lobiste, s katerimi se srečamo med pogajanji, vendar ne vem, ali je to
naloga zgolj poročevalca, ali pa naj bi se razširila tudi na predsednika. Delovni skupini
zagotavljamo možnost, da nam predloži vsa potrebna priporočila.

In na koncu bi se tudi jaz želel zahvaliti gospodu Šefčoviču, ki je veliko prispeval k izvedbi
tega sporazuma, in predstavniku madžarske vlade med drugim za zagotovilo, da se bo
Svet kmalu pridružil sporazumu, kar nedvomno prinaša negotovosti, saj Svet v tem primeru
predstavlja drugo zbornico. Če se bo tudi Svet opremil z registrom, bi to učinkoviteje
poudarilo, da je v strukturi Evrope vlada – Komisija – in zakonodajno telo, sestavljeno iz
predstavnikov državljanov in držav.

Vsekakor se zavedam, da so še vprašanja, na katera je treba odgovoriti, saj Svet ministrov
predstavlja države. Vendar sem prepričan, da bomo prišli do pozitivnega zaključka.

Predsednik. −   Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 11. maja 2011.

Pisne izjave (člen 149)

Zita Gurmai (S&D),    v pisni obliki.  – Vedno se ponašamo s tem, da smo najbolj odprta
evropska institucija. Toda v zadnjih letih se je izkazalo, da ima ne glede na prednosti, ki
jih nudi, sistem tudi pomanjkljivosti. Vsi vemo, kako so evropski državljani izgubili in še
izgubljajo zaupanje v Evropo ter, bodimo pošteni, v poslance Evropskega parlamenta. Za
povrnitev tega zaupanja je pomembno, da smo odkriti o tem, kar počnemo, in o vplivih,
ki oblikujejo naše delo. Skupni register za preglednost, ki ga bomo sprejeli danes z
glasovanjem za dve predloženi poročili, je velik korak v tej smeri. To je „prvi korak“, saj to
ne bo rešilo vseh naših težav. Tudi če bi bilo to težko storiti zdaj, se bomo v prihodnosti
pomaknili k obvezni registraciji lobistov. Rada bi poudarila tudi, da tak register ne
nadomešča naših posameznih prizadevanj za preglednost in potrebe po tem, da ponovno
razmislimo o našem delu v tem smislu.

Olga Sehnalová (S&D),    v pisni obliki. – (CS) Pozdravljam skupni register Komisije in
Evropskega parlamenta za preglednost, vsaj v tej obliki. Toda moral bi biti samo eden od
vrste nujnih korakov v smeri večje preglednosti zakonodajnega postopka, ki bi moral
veljati za vse tri evropske institucije. Evropski parlament je očitno pripravljen imeti resno
razpravo o lobiranju in pravilih lobiranja. To bo tudi zgled za tiste države članice, ki še
niso storile takega koraka. Mislim, da bo register za preglednost prispeval tudi k večji
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verodostojnosti političnega okolja. Njegov dejanski vpliv pa bo odvisen predvsem od
pripravljenosti vseh vpletenih, da spoštujejo strožja pravila.

Marianne Thyssen (PPE),    v pisni obliki. – (NL) Dejstvo, da sta Komisija in Parlament
združila moči, da bi oblikovala skupni „register za preglednost“ lobistov, skupin
strokovnjakov in drugih interesnih organizacij, lahko le pozdravim. Konec koncev moramo
imeti možnost, da za vsak dokument na našem dnevnem redu opravimo poizvedbe pri
različnih interesnih skupinah, in to povsem odkrito. Mimogrede, nič ni narobe, če
organizacije ščitijo svoje lastne interese, dokler to poteka na odkrit in uravnotežen način.
Načelo „zakonodajnega odtisa“, ki določa, da morajo poročevalci navesti, s kom so bili v
stiku v postopku priprave predlogov, je dobra politika. To sem pravzaprav že obravnavala
v svojem poročilu o varnosti igrač. Jasna ureditev, s katero bo to načelo splošno veljavno,
bo povečala preglednost. To je tudi primeren instrument, da se razblinijo miti o lobiranju,
ki krožijo v širši javnosti, katere skupni interes zastopamo kot člani Evropskega parlamenta.
Dejstvo, da je tudi Svet na koncu izrazil pripravljenost, da se pridruži registru, pomeni, da
bomo imeli edinstveni register vseh lobistov EU, za kar si skupaj z Evropskim parlamentom
prizadevamo že leta. Zato podpiram ta pristop.

17. Jedrska varnost 25 let po nesreči v Černobilu (razprava)

Predsednik. −   – Naslednja točka je razprava o vprašanju Komisiji za ustni odgovor o
jedrski varnosti 25 let po nesreči v Černobilu, ki ga je zastavil Bogusław Sonik v imenu
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (O-000109/2011 – B7-0312/2011).

Bogusław Sonik,    avtor. − (PL) Gospod predsednik, rad bi povedal, kako vesel sem, da se
na tem zasedanju Evropskega parlamenta poklanjamo spominu na žrtve in ranjence v
nesreči v Černobilu, ki je bila največja jedrska nesreča v zgodovini. Zlasti v luči nedavnih
dogodkov na Japonskem je ta obletnica postala žalosten razlog za oceno in premislek o
jedrski varnosti. Nesreča v Černobilu je razkrila tudi nemoč in nepremišljenost takratne
komunistične oblasti v Ukrajini, ki je poskušala nesrečo in njeno razsežnost prikriti svetu.

Spomnimo se samo nekaterih dejstev, ki kažejo na velikost, obseg in razsežnost tragedije.
Eksplozija reaktorja v černobilski jedrski elektrarni je povzročila onesnaženje okoli

100 tisoč km2 ozemlja, od tega 70 % v Belorusiji. Radioaktivne substance so dosegle tudi
Skandinavijo in srednjo Evropo, vključno s Poljsko, kot tudi Grčijo, Italijo in južno Evropo.
Z območij v bližini reaktorja je bilo evakuiranih okoli 115 tisoč ljudi, približno 220 tisoč
pa je bilo po letu 1986 preseljenih iz Belorusije, Ruske federacije in Ukrajine.

Zelo težko je oceniti razdejanje, ki ga je povzročila nesreča, tako v smislu zdravja kot okolja.
Strokovnjaki še vedno ne morejo določiti, koliko smrtnih žrtev je posledica nesreče. Po
ocenah Svetovne zdravstvene organizacije bi lahko število umrlih za rakom, ki je posledica
kontaminiranosti po eksploziji v jedrski elektrarni, znašalo kar 9 tisoč. Drugi viri ocenjujejo,
da je že okoli 200 tisoč ljudi umrlo zaradi bolezni, povezanih s sevanjem, in da lahko v
prihodnosti dodatnih 100 tisoč ljudi umre zaradi raka, ki je posledica nesreče v Černobilu.
Nedavne študije kažejo, da v vsaj dveh ukrajinskih okrožjih prebivalci še vedno jedo
kontaminirano hrano.

Ne pozabimo, da je Evropska unija, ki je ustanovila Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega
reaktorja, največja donatorica finančne pomoči za boj proti posledicam nesreče v Černobilu.
Ob 25. obletnici nesreče je Evropska komisija razglasila, da bo dodelila 110 milijonov EUR
za stabilizacijo razmer in zaščito okolja okrog jedrske elektrarne v Černobilu.
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V tem okviru ne smemo pozabiti, da vprašanje pristopa k jedrski varnosti sega prek vseh
meja v svetu in ga je zato treba obravnavati v duhu solidarnosti in čezmejne odgovornosti.
Zato bi prosil in pozval Evropsko komisijo, da opravi dolgoročno in celovito raziskavo
posledic nesreče v Černobilu za zdravje. Ali je Komisija pripravljena začeti in dolgoročno,
glede na celotno življenjsko dobo posameznikov, podpirati študijo, ki bo ocenila učinke
nesreče v Černobilu za zdravje Evropejcev na vseh področjih, ki so jih prizadele radioaktivne
padavine iz Černobila? Ali ima podatke o stanju kontaminacije okolja na prizadetih
področjih, ki jih je eksplozija najbolj prizadela? Ali namerava Komisija ob obletnici nesreče
spodbuditi vlade k javni zavezi za nova sredstva, ki jih bodo namenile boju proti posledicam
te jedrske nesreče?

Upoštevajoč število jedrskih elektrarn na ozemlju Evropske unije in sedanjo stopnjo
usklajenosti v Evropski uniji, s kakšnimi scenariji o možnih posledicah, ki bi jih imela resna
jedrska nesreča v kateri izmed jedrskih elektrarn za prebivalstvo v posameznih državah
članicah, je Komisija seznanjena? Ali ima Evropska komisija kakšne načrte za uskladitev
nacionalnih stališč v primeru jedrske nesreče? Jedrske nesreče nas vedno presenetijo in
vedno imajo mednarodne in svetovne posledice. Zato je bolje imeti predhodno pripravljen
sklop potrebnih odzivov, ki bodo omogočili, da se nevarnost kar najbolj zmanjša in da se
preprečijo nadaljnje nesreče.

Günther Oettinger,    član Komisije. – (DE) Gospod predsednik, spoštovani poslanci, v
25 letih od nesreče v Černobilu je Komisija igrala pomembno vlogo v svetovnih
prizadevanjih za ublažitev posledic te tragedije. Zaradi obsežnosti naloge so bila potrebna
enotna prizadevanja. Zato je Komisija sodelovala s partnerji v državah članicah, G7 in
samo Ukrajino, da bi zagotovila možnost stabilizacije območja na urejen način ter zaščito
na način, primeren za okolje.

EU je uporabila dejaven pristop za uporabo večjih sredstev mednarodne skupnosti, da bi
omogočila dokončanje izjemnega dela v černobilski jedrski elektrarni, in nadaljujemo s
prizadevanji v tej smeri z lastnim prispevkom. Komisija je največja donatorica Sklada za
zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja in na konferenci donatork aprila lani v Kijevu
smo obljubili dodatnih 110 milijonov EUR iz našega proračuna, tako da skupne zaveze
znašajo dodatnih 550 milijonov EUR.

Dejavni smo bili na diplomatskem področju in prepričali smo 32 držav, 13 novih donatork,
da prispevajo v sklad. Skupaj z drugimi donatorkami, vključno z Evropsko banko za obnovo
in razvoj, bomo nadaljevali z dejavnostmi, da zagotovimo finančna sredstva, ki so potrebna
za dokončanje vseh projektov do leta 2015. Sodelujemo tudi z vlado v Ukrajini, da bi
zagotovili, da bo mogoče dokončati načrt za zaščito sredice reaktorja v Černobilu. Pri tem
bi bil poškodovani blok IV reaktorja obdan z zaščitno oblogo in izvedeni bi bili ukrepi,
potrebni za zaprtje drugih blokov reaktorja. Vsa dela naj bi bila končana do leta 2015.

Nato pridemo do raziskovalnih projektov pod okriljem okvirnega programa Euratom
glede posledic nesreče in njihovega odpravljanja. Trenutno poteka raziskava nizkih stopenj
obsevanja na podlagi obsežne pobude v sklopu skupnega programa, ki ga načrtuje evropska
platforma MELODI.

V okviru mehanizma za sodelovanje na področju jedrske varnosti razmišljamo o projektu,
s katerim bi pomagali skupinam prebivalcev, ki so bile najbolj prizadete okoli zaprtega
območja Černobila. Nameravamo se bolj poglobljeno posvetiti povezavi med zdravjem
in prehrano. Če se izkaže, da so ciljne dejavnosti ocenjevanja posledic za človeško zdravje
v vseh območjih, ki so jih prizadele radioaktivne padavine iz Černobila, koristne, je Komisija
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pripravljena ukrepati in prenesti odgovornost za usklajevanje ustreznih ukrepov na Odbor
EU za zdravstveno varnost.

Komisija je odgovorna tudi za boj proti kontaminaciji okolja. Po nesreči smo prispevali k
skupnim raziskovalnim projektom Skupnosti neodvisnih držav, da bi podprli zbiranje
obsežnih podatkov in oblikovanje strategij za obvladovanje nesreč v jedrski industriji ter
na zadevnih območjih v Belorusiji, Rusiji in Ukrajini. Zbrali smo podatke o izpustih
radioaktivnega cezija povsod po EU po nesreči. Ti so bili objavljeni v obliki atlasa leta 1998,
ki je bil izdelan v sodelovanju z Ukrajino, Rusijo in Belorusijo.

Zdaj pod pokroviteljstvom 7. okvirnega programa Euratom podpiramo mrežo odličnosti
na področju ekologije sevanja, da bi financirali vključevanje, mreženje in znanstveno
odličnost v interesu zaščite ljudi in okolja pred sevanjem.

Kar zadeva civilno zaščito, zadnjih devet let sodelujemo z državami članicami na področju
vaj civilne zaščite. V njih sodelujejo tudi udeleženci iz tretjih držav. Te vaje, sofinancirane
s sredstvi iz našega finančnega instrumenta za civilno zaščito, so imele radiološki del
TORCH, ki je obravnaval nesrečo z množičnimi smrtnimi žrtvami in njeno simulacijo
CREMEX, ki je obravnavala množično kontaminacijo v obliki umazane bombe, ter
SISMICAEX, ki je bil izveden pred enim letom in je obravnaval jedrsko nesrečo zaradi
potresa.

V prihodnjih letih bomo še naprej zagotavljali pomoč v duhu evropske solidarnosti in si
po najboljših močeh prizadevali zmanjšati škodo in preprečiti nadaljnjo škodo Černobila.

Herbert Reul,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, gospod Oettinger, gospe
in gospodje, mislim, da je vedno dobro narediti popis dejavnosti, zato sem hvaležen
Komisiji, ker je tako jasno pojasnila vse, kar je Evropa storila po nesreči, tako nemudoma
kot srednje- in dolgoročno vse do tega trenutka.

Ne glede na to, kako gledamo na težavo, je vredno omeniti, da ti ukrepi za omejitev škode
ne bi bili mogoči v tem obsegu brez vključenosti Evropske unije. Zelo koristno se mi zdi
tudi, da Komisija ni zagotovila samo takojšnje neposredne pomoči, temveč je v imenu
celotne Evrope intenzivno obravnavala tudi vprašanje, kakšne zaključke je mogoče potegniti
iz nesreče v smislu ukrepov na področju civilne zaščite, sistemov za izmenjavo informacij
kot tudi raziskav in povezanih študij. Nisem povsem prepričan, da so nove študije zares
nujne. Morda bi morali oceniti gradivo, ki nam je že na voljo, da bi ugotovili, ali zadostuje
našim potrebam. Mislim, da bo to postalo jasno med raznoliko razpravo. Včasih dostop
do številnih informacij ni zagotovilo za pomemben napredek.

Rad bi se zahvalil in povedal, da sta lahko Komisija in Evropa kot celota zadovoljni s tem,
kar sta dosegli v tem primeru. Dokazali sta, da te institucije niso samo debatni krožek,
temveč tudi vir praktične pomoči.

Jo Leinen,    v imenu skupine S&D. – (DE) Gospod predsednik, gospod Oettinger, gospe in
gospodje, rad bi se zahvalil gospodu Soniku, ker je sprožil to razpravo in pripravil vprašanje
za ustni odgovor.

Strinjam se, da ne smemo nikoli pozabiti nesreče v Černobilu. Dobro se zavedamo, da se
dolgoročne posledice nesreče čutijo tudi celega četrt stoletja zatem. Še vedno je veliko
področje neprimerno za bivanje, tako da se ljudje ne morejo več vrniti domov. Potem je
tu še dolgoročen vpliv na zdravje. Po televiziji smo videli, da imajo ženske spontane splave
še 25 let po nesreči.
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Evropa nosi del odgovornosti, kajti vprašanje jedrske varnosti ni stvar nacionalne
suverenosti, temveč evropske odgovornosti. Na tej gosto poseljeni celini ima vsaka jedrska
elektrarna posledice za sosednje države. Zato, gospod Oettinger, imate posebno
odgovornost, da zagotovite, da se lotimo te teme, zlasti glede na dogodke v Fukušimi.
Kasneje bomo govorili z vami o testih izjemnih situacij, z drugimi besedami o varnostnih
analizah za 143 jedrskih elektrarn. Spodbujam vas, da se držite svojih načel. V Evropi
želimo najvišji možni varnostni standard, ne le preiskovanje naravnih nesreč. Zato moramo
preiskovati tudi druga tveganja, kot so strmoglavljenje letal, teroristični napadi, računalniški
napadi, z drugimi besedami, to kombinacijo napadov na jedrske elektrarne; še več, zagotoviti
morate, da to ne postane zgolj simbolična poteza.

Veliko je še treba storiti v Černobilu. Sarkofag še ni varen, zato so potrebna nova finančna
sredstva, da se to uredi. Nisem še slišal nobenih načrtov o tem, kaj storiti z jedrskimi odpadki,
ki ležijo naokrog na območju elektrarne; odstranitev tega materiala še ni zagotovljena.
Zato menim, gospod Reul, da so raziskovalne študije potrebne, ker nimamo dovolj izkušenj
z dolgoročnimi učinki sevanja. Spodbujam Komisijo, da sproži take študije.

V končni analizi je najvarnejša možnost strategija za opustitev jedrske energije. Ob
nadaljnjem sodelovanju s prizadetimi državami si najbolj želim, da bi tam ustanovili
delavnice za prihodnjo tehnologijo in nudili svetovanje o varčevanju z energijo in razvoju
alternativnih virov energije. Prav to je potrebno 25 let po Černobilu.

(Govornik se strinja, da sprejme vprašanje v skladu s členom 149(8) Poslovnika).

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil gospodu Leinenu. Omenil
je teste izrednih situacij. Zanima me naslednje: testi izrednih situacij morajo imeti posledico.
Ali mislite, da bi bilo mogoče ustanoviti stalnega evropskega regulatorja za to področje,
ki bi bil odgovoren za obravnavo teh vprašanj in ki bi bil pooblaščen za odstranjevanje
nevarnih jedrskih elektrarn iz omrežja?

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil gospodu Rübigu za njegovo
vprašanje. Cilj mora biti ustanovitev pristojnega evropskega organa za spremljanje jedrskih
elektrarn. Če vpliv nekega vprašanja presega nacionalne meje, gre za evropsko razsežnost,
ki zahteva tudi evropsko pristojnost. Gospod Oettinger, nimamo še takega pristojnega
organa, toda storiti morate vse v svoji moči, da nam zagotovite podlago za neodvisno in
objektivno spremljanje jedrskih elektrarn z evropskega stališča, da bomo lahko prišli do
lastnih zaključkov, ko bodo ugotovljene pomanjkljivosti. Če test izrednih situacij pokaže,
da jedrska elektrarna ni varna, jo je treba zapreti, ali, če je mogoče, nadgraditi.

Antonyia Parvanova,    v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, medtem ko o izvajanju
naše energetske strategije, z jedrsko energijo ali brez nje, zdaj razpravljajo v zadevnih
državah članicah, ne smemo pozabiti, da bo ne glede na to, katera odločitev bo sprejeta,
jedrska varnost ostala dolgotrajen problem več generacij. Seveda moramo oblikovati in
uveljaviti skupne standarde za jedrsko varnost na mednarodni ravni, saj radioaktivno
onesnaženje ne pozna meja, kot je pokazala nesreča v Černobilu in kot potrjuje to, kar se
še vedno dogaja v Fukušimi.

Petindvajset let po dogodkih v Černobilu še vedno potrebujemo nadaljnje ocene in raziskave
preteklih in sedanjih vplivov kontaminacije na zdravje ljudi in okolje. O jedrski varnosti
moramo razmišljati kot o dolgoročni in celoviti strategiji, ne kot o zaščitnem ukrepu.
Obravnavati moramo tudi vprašanje jedrskih odpadkov. Od Černobila so ostali odpadki
in to je resno in grozeče vprašanje v regiji. Postaja pa tudi evropski izziv za prihodnost
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jedrske energije. Potrebujemo več raziskav na tem področju in zagotoviti moramo
dolgoročno varnost shranjevanja ali odlaganja teh materialov.

Kakršno koli odločitev bomo sprejeli zdaj, sta potrebni reverzibilnost in obnovljivost.
Jasno stališče Komisije o tej zadevi bi bilo dobrodošlo.

Konrad Szymański,    v imenu skupine ECR. –  (PL) Gospod predsednik, Černobil je
referenčna točka evropske politike že 25 let, odkar se je zgodila tragična nesreča. Včasih
je to povsem primerno, včasih pa povsem brez smisla. V nasprotju s Sovjetsko zvezo pred
30 leti imamo v Evropski uniji zelo dobre pravne instrumente za uveljavljanje naših
varnostnih standardov. Ti so med najvišjimi na svetu, zato izrabljanje Černobila danes za
namene protijedrske propagande na podlagi čistega predsodka pomeni zlorabo zgodovine.
Nadzor evropskega jedrskega sektorja ima še en vidik, namreč pomaga ohranjati našo
odvisnost od uvoza fosilnih goriv iz tretjih držav.

Iz Černobila lahko potegnemo tudi koristne zaključke. Ob naši vzhodni meji se načrtuje
cel niz ruskih jedrskih elektrarn, ki naj bi izvažale elektriko v države članice Evropske unije.
Gradijo se povsem brez upoštevanja varnostnih standardov EU. Smiselno bi bilo, da bi
Komisija ukrepala, da zagotovi uveljavljanje svojih standardov ne le v sami EU, temveč
tudi zunaj njenih meja, kajti elektrarne v http://sl.wikipedia.org/wiki/Kaliningrajska_oblast"
\o "Kaliningrajska oblast" in Belorusiji so namenjene evropskemu trgu. Edino vprašanje
je, ali bo imela Komisija pooblastila in domišljijo, da uspe uvesti ukrepe na tem področju.

Rebecca Harms,    v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik, gospod Oettinger,
res je, da je evropska unija že veliko storila v zvezi s Černobilom in njegovimi posledicami.
Toda ostaja vprašanje, ali smo storili dovolj, ali lahko sploh kdaj storimo dovolj in ali vedno
storimo pravo stvar.

Jaz mislim, da je še vedno nekaj velikih vrzeli, ki jih je treba zapolniti na področju
zdravstvenih vprašanj, ki izhajajo iz radioaktivnih padavin. Spor v zvezi z nenehnim
potvarjanjem podatkov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je treba iznesti na plan.
Mislim, da mora Evropska unija, katere ozemlje je prizadeto zaradi okoli polovice
radioaktivnih padavin kot posledice nesreče – uporabljam sedanji čas „je“ –, skrbeti za svoje
interese. To je zelo pomembno. Mednarodne posledice, ki jih moramo prenašati mi kot
mednarodna skupnost, nikakor niso omejene na ozemlje nekdanje Sovjetske zveze,
Belorusije, Ukrajine in Rusije, kajti več kot polovica radioaktivnih padavin po požaru in
eksploziji je padla na ozemlje evropske celine. Zato vas spodbujam, da preučite potrebo
po novi oceni vpliva nesreče na zdravje. Mnogi nekdanji zaposleni Svetovne zdravstvene
organizacije bi bili veseli, če bi bilo njihovo delo ocenjeno z drugačnega vidika.

Skrbi pa me tudi lokalna operacija čiščenja. O veliki novi zaščitni zgradbi se trenutno
obsežno razpravlja. Zakaj še vedno nimamo analize tveganj za sarkofag I? Zakaj ne moremo
razumeti težave, ki tam obstaja? Kako je mogoče, da se tako obsežen projekt vodi brez
pregledne analize tveganj? Sprašujem se tudi, kako to, da še vedno nimamo pojasnila, zakaj
ni bilo mogoče odstraniti in shraniti odsluženih gorivnih palic iz černobilskih reaktorjev II
in III, ki sta bila pravilno zaprta? To se mi zdi zelo velik problem.

Tretja točka pa je, da smo bili v Evropski uniji večkrat na pragu taljenja jedrske sredice v
obdobju po Černobilu in dolgo pred Fukušimo. Forsmark je dober primer za to, Paks je
drugi primer, pa tudi jedrska elektrarna Brunsbüttel v Nemčiji. Testi izrednih situacij, ki se
zdaj predlagajo, ne morejo opisati tveganja, ki smo mu izpostavljeni v obstoječih evropskih
jedrskih elektrarnah. Zato vas prosim, gospod Oettinger, da nam ne poskušate metati peska
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v oči. Obljubili ste stroge varnostne teste. Tistega, kar je bilo do zdaj predloženo, ni mogoče
jemati resno.

Sabine Wils,    v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, po nesreči v Černobilu
pred 25 leti nove preiskave Združenja za zaščito pred sevanjem kažejo, da je do danes
umrlo 1,4 milijona ljudi zaradi dolgoročnih posledic taljenja jedrske sredice. Celo v Nemčiji
smo se bali za varnost naših otrok, ker so bili izpostavljeni radioaktivnim dežnim oblakom
in kontaminiranim živilom.

EU mora zdaj sprejeti prave ukrepe, da se odzove na nesreči v Černobilu in Fukušimi.
Bojazen, da bodo obljubljeni testi izrednih situacij za vse jedrske elektrarne zgolj izgovor
za nadaljnje delovanje reaktorjev, se je žal izkazala za utemeljeno glede na njihova
napovedana merila. Druge jedrske elektrarne ne bodo pregledane. Vse grožnje, ki bi lahko
jedrsko elektrarno predrago stale, kot sta človeška napaka ali strmoglavljenje letala, se
preprosto prezrejo, čeprav so ključne pri ocenjevanju varnosti prebivalstva.

Pozivamo k obsežnim, obvezujočim testom izrednih situacij, ki naj jih izvedejo neodvisni
strokovnjaki. Toda to je lahko šele prvi korak na poti k vseevropskemu scenariju za opustitev
jedrske energije.

Nick Griffin (NI). -   Gospod predsednik, eksplozija v Černobilu je bila katastrofa, vendar
ohranimo pravo sliko: Sevanje v Černobilu je v 23 letih ubilo 64 ljudi in povzročilo neznan
delež 6 tisoč primerov raka ščitnice. To so tragični podatki, vendar zbledijo ob primerjavi
s smrtnim davkom na naših cestah. Toda medtem ko nihče ne uporablja avtomobilskih
nesreč v kampanji za prepoved avtomobilov, majhna vojska levičarjev uporablja Černobil,
da bi izsilila opustitev jedrske energije.

Prepričan sem, da imajo dober namen, toda pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni.
Isti ljudje so mislili dobro, ko so pripomogli k mrzlici na področju biogoriv, zaradi katere
so se cene hrane tako povišale, da si je revni na svetu ne morejo privoščiti. Nocoj bo šlo na
milijone otrok v posteljo počasi umirajoč od lakote, kajti ljudje na tej strani Parlamenta so
imeli dober namen: to povzročijo nejasni ideali utopične levice v resničnem svetu.

Prepoved jedrske energije bi imela še hujši učinek, kajti druga možnost niso vetrne elektrarne
in sončni paneli. V našem svetu, kjer vlada pomanjkanje energije in je nafta že dosegla
vrhunec, je alternativa reaktorjem množično stradanje.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Gospod predsednik, med vzroki za
nesrečo v Černobilu so napake v konstrukciji in dejstvo, da reaktor ni bil testiran v
ekstremnih pogojih. Tragedija, ki se je zgodila na Japonskem četrt stoletja kasneje, nas je
prisilila, da preverimo varnost obstoječih jedrskih elektrarn s testi izrednih situacij.
Prepričana sem, da bodo jedrske elektrarne v Evropski uniji prestale te teste ali da jih bodo
vsaj izvedle.

Toda v primeru nesreč v takih elektrarnah se škoda za okolje in človeško zdravje ne konča
pri meji. Tega se je celotna Evropa dobro naučila pred 25 leti. Zato je treba izvesti teste
izrednih situacij, in to ne samo v jedrskih elektrarnah v Evropski uniji. Zdaj se načrtuje
gradnja dveh elektrarn blizu meja Evropske unije – v Belorusiji in regiji Kaliningrada. Žal
je v teh primerih prezgodaj govoriti o kakršnih koli testih izrednih situacij. Za te primere
ni bila izvedena ustrezna presoja vpliva na okolje, niso bili podani odgovori na vsa vprašanja
in sistem za odpravljanje okoljske škode še ni vzpostavljen. Poleg tega naj bi bila beloruska
jedrska elektrarna zgrajena na kraju, kjer je prišlo do potresa stopnje sedem, največjega v
zgodovini Belorusije.
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Zato mora celotna Evropska unija, tako Komisija kot države članice, ukrepati solidarno,
da se zagotovi izvedba enakih testov izrednih situacij za jedrski elektrarni, načrtovani v
soseščini Evropske unije, kot za elektrarne Evropske unije. Poleg tega morajo zagotoviti,
da projektanti posredujejo jasne in utemeljene odgovore mednarodnim organizacijam za
posredovanje, Mednarodni agenciji za jedrsko energijo in sekretariatu Konvencije Espoo
o izbiri lokacije za gradnjo, okoljskem vplivu, povrnitvi škode in načrtih za evakuacijo.
Samo tako bomo lahko prepričani, da nam ne bo treba evakuirati 100 tisoč ljudi, tokrat
znotraj Evropske unije.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Gospod predsednik, ta razprava je zelo pomembna,
vendar mislim, da bi jo morali imeti že davno. Jedrska nesreča v Černobilu ima še vedno
katastrofalne posledice za prebivalce Ukrajine in sosednjih držav. Prebivalci Litve še danes
plačujejo za to nesrečo s svojim zdravjem; posledice bodo čutile tudi prihodnje generacije.
Žal je nesreča v Fukušimi pokazala, da zaradi materialnih koristi svet v 25 letih ni niti
poskusil nepristransko oceniti jedrske grožnje. Mnoga leta so nam govorili, da je jedrska
energija najčistejša in najvarnejša oblika energije, toda kot lahko vidimo, so v primeru
nesreče posledice katastrofalne in bodo odmevale še več generacij, stroški teh posledic pa
so neizmerljivi. Vprašanje jedrske varnosti je treba temeljito preučiti. Pozdravljam dejstvo,
da je Komisija sprožila izvajanje testov izrednih situacij v jedrskih elektrarnah v Evropski
uniji, toda če želimo čim bolj zmanjšati možnost nesreč, morajo takšna preverjanja postati
sistematična in nenehna, ne pa naključna. Iz naše izkušnje z bančno krizo smo se naučili,
da posamezna institucija ali sektor ne more zagotoviti učinkovitega samourejanja ali
samonadzora. Zato mislim, komisar, da se boste strinjali, da je nujno treba oblikovati
politiko o jedrski varnosti in nadzorovati njeno izvajanje.

Kar zadeva tretje države, ki nameravajo graditi jedrske elektrarne tik ob zunanjih mejah
Evropske unije, moramo imeti stališče Evropske unije. Vedeti moramo, kateri ukrepi se
bodo uvedli, če jedrske elektrarne ne bodo izpolnjevale zahtev iz testov izrednih situacij
in mnogih drugih vprašanj.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Gospod predsednik, ljudje in reševalci v Černobilu in okrog njega
so zelo trpeli zaradi nesreče, toda učinki so dosegli tudi mnogo bolj oddaljena območja.
Danes, 25 let po nesreči v Černobilu, je treba živali na pašnikih na prostem na določenih
območjih Švedske še vedno testirati in jim dati drugo krmo pred zakolom. To je vplivalo
predvsem na Samije.

Po nesreči v Fukušimi zdaj mnoge ljudi v Evropi ponovno skrbi zaradi jedrske energije.
Zato je izjemno pomembno, da preverjanje in ocenjevanje evropskih reaktorjev ne postane
brezzobi tiger, temveč da je res prava ocena.

Nadvse pomembna je preglednost, zato sem zelo zaskrbljena, ko slišim, da Združeno
kraljestvo ne želi sporočiti rezultatov testov izrednih situacij in da Francije ne zanimajo
velikopotezni testi izrednih situacij. Komisar, poleg tehnologije in geografije morate
zagotoviti tudi, da sta v teste izrednih situacij ob vložitvi predloga vključeni tudi varnostna
kultura in struktura varnostnih politik. Hvala.

Zbigniew Ziobro (ECR). -    (PL) Gospod predsednik, 25 let po jedrski nesreči v Černobilu
se vse bolj zavedamo tragičnih posledic nesreč v jedrskih elektrarnah za človeško zdravje
ter celo življenje in okolje na splošno. Tega se zavedamo še bolj po nedavnih dogodkih v
Fukušimi. Zagotovo vemo, da je bila eden od glavnih vzrokov za černobilsko nesrečo
napaka v konstrukciji reaktorja. To poraja vprašanje, ali Evropska unija spremlja, kaj se
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dogaja z drugimi reaktorji iz sovjetskih časov; kakšne ukrepe je uvedla, da bo zagotovila
njihovo varnost?

Trenutno na ozemlju Evropske unije obratuje več kot 140 jedrskih elektrarn, v Evropi pa
preko 190. Zato podpiram odločitev o izvajanju testov izrednih situacij za jedrske elektrarne
na ozemlju EU. Toda ti testi ne bodo obvezni in ne bo posledic za tiste, ki v njih ne bodo
sodelovali. Kakšen bo rezultat teh testov za jedrske elektrarne, ki jih ne bodo prestale ali v
njih sodelovale? Ni dvoma, da moramo postaviti visoke standarde za jedrske elektrarne,
da bi zagotovili, da jih javnost bolj sprejme kot sedaj, saj so vsekakor pomemben vir energije
za Evropo. Razviti moramo tudi druge možne vire energije, kot je na primer plin iz skrilavca,
ki zagotavlja mnoge priložnosti za pridobivanje energije brez nepotrebnega širjenja sektorja
jedrske energije.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, najprej
bom pohvalil pobudo mojega kolege in prijatelja Bogusława Sonika, ki je predložil to
vprašanje za ustni odgovor o jedrski varnosti 25 let po nesreči v Černobilu.

Černobil ostaja najhujša civilna jedrska nesreča v zgodovini. Bistveno je, da potegnemo
nauke iz zaporednih jedrskih nesreč. Dovolite mi, da vam predstavim štiri.

Prvič, zagotoviti moramo največjo možno stopnjo varnosti in zaščite državljanov. Evropska
unija mora imeti najvišje standarde na svetu in mora vplivati na mednarodne organe, da
bodo v okviru svetovnega upravljanja, ki se poraja, ljudje na zemlji prepričani, da veljajo
najstrožja možna varnostna merila skladno z znanstvenimi spoznanji. Ustaviti je treba
tudi vso komercializacijo poceni jedrskih elektrarn.

Drugič, javnost, natančneje Evropska unija in njene države članice, kot tudi upravitelji
jedrskih elektrarn morajo sprejeti etiko ravnanja, ki v zvezi z jedrskimi dejavnostmi
zagotavlja popolno preglednost. Državljani do neke mere sprejemajo znanstveno tveganje,
toda le če ga je mogoče izmeriti. Le pregledna etika, ki prinaša stroge kazni za kršitelje,
lahko razblini to skrb.

Tretjič, v stroške proizvodnje energije je treba vključiti vse stroške, povezane z varnostjo,
in če moramo dati denar na stran za pokritje teh stroškov, namreč če moramo predpisati,
da je treba denar dati na stran, potem moramo uvesti zakonodajo, ki uvaja obvezne stopnje
kapitala.

Četrtič, spremljati moramo usposabljanje jedrskih inženirjev in pospešiti
znanstveno-raziskovalne programe, v zvezi s tem pa bi rad izrazil zadovoljstvo, da je bil
sedmi okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) podaljšan do
leta 2012 in 2013.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Gospod predsednik, sem iz Romunije, države,
ki proizvaja jedrsko energijo in katere prebivalstvo se še vedno boji in ima neodgovorjena
vprašanja o dolgoročnem vplivu černobilske nesreče. Pozdravljam to pomembno razpravo
z Evropsko komisijo. Mislim, da smo dolžni pokazati zaskrbljenost, zlasti o vprašanju
merjenja vpliva jedrskih nesreč na človeško zdravje.

Skupina strokovnjakov, ki jo financira Evropska komisija, je priporočila mednarodno
študijo, ki bi raziskala vse učinke, ki jih je imela černobilska nesreča na človeško zdravje.
Običajno bi bila za izvedbo take študije najbolj primerna Svetovna zdravstvena organizacija.
Toda dejansko obstaja konflikt med Svetovno zdravstveno organizacijo in Mednarodno
agencijo za jedrsko energijo, saj se zdi, da imajo interesi jedrske industrije prednost pred

215Razprave Evropskega parlamentaSL10-05-2011



človeškim zdravjem. Sporazum, ki sta ga ti dve organizaciji podpisali pred dobrimi 50 leti,
predvideva, da lahko Agencija prepreči SZO dostop do informacij, ki štejejo za zaupne,
tudi če bi bile te informacije ključnega pomena za spremljanje in razumevanje učinkov
jedrskih nesreč na človeško zdravje. Z drugimi besedami, organizacija, ki se ukvarja s
spodbujanjem jedrske tehnologije, prepoveduje SZO dostop do informacij o vplivu te
tehnologije na človeško zdravje.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). -    (PL) Gospod predsednik, pred dvema tednoma smo
obeležili četrt stoletja od eksplozije v Černobilu, ki je imela tragične učinke. Zelo jasno se
spominjam dni takoj po tragediji, ko je komunistični režim v moji državi, na Poljskem,
prikrival resnico o sami nesreči, nato pa o njenem obsegu, na tisoče ljudi pa je bilo prisiljenih
sodelovati v prvomajski paradi brez ozira na njihovo zdravje, le pet dni po eksploziji, ko
je radioaktiven oblak prekrival velik del Evrope, tudi severovzhodno regijo Poljske, kjer je
volilno okrožje, ki ga imam čast zastopati v Evropskem parlamentu.

Ustrezno varovanje kraja eksplozije je še vedno nerešeno vprašanje. Dela na novem
sarkofagu so bila ustavljena zaradi pomanjkanja sredstev, kar pomeni, da je pomoč EU
ključna, da se omogoči dokončanje del. Toda ne bežimo proč od jedrske energije, ki je
idealno orodje za energetsko neodvisnost v Evropi. Nadaljnje širjenje na tem področju je
torej neizogibno, kar dokazujejo načrti za gradnjo dodatnih elektrarn na Poljskem, v Litvi
in na Slovaškem, zato podpiram uvedbo testov izrednih situacij in presoj varnosti za jedrske
elektrarne. Testi bi morali biti obvezni in se izvajati periodično. Morali bi tudi dejavno
podpirati mednarodno sodelovanje za izboljšanje jedrske varnosti, zato bi bilo treba
podobne teste izrednih situacij izvajati v jedrskih elektrarnah v Ukrajini, na ruskem ozemlju
in v bivših sovjetskih državah.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Oettinger, kot Fukušima je tudi
Černobil pokazal, da je treba kljub vsem pravilom, ki jih določimo, izmeriti preostalo
tveganje zaradi človeške napake in da moramo v tem okviru jasneje opredeliti meje jedrske
energije, kajti tudi najstrožji predpisi ne morejo odpraviti preostalega tveganja, ki izhaja
iz človeške napake.

Moja druga točka se nanaša na pomanjkanje razpoložljivih informacij zaradi takratnega
sovjetskega sistema. Ta socialistični sistem stoji za takratnimi napačnimi informacijami
in pomanjkanjem informacij kot tudi maloštevilnimi podatki, ki so nam na voljo danes.
Centralistični sovjetski model je v veliki meri odgovoren za te napačne informacije. Ta vir
energije in z njim povezano preostalo tveganje sta sprejemljiva le – tudi začasno –, če sta
povezana s potrebno stopnjo odprtosti.

Tretjič, uvideti moramo, da mnogi – tudi nekateri iz mojega volilnega okrožja – še vedno
pomagajo ublažiti posledice nesreče, tako da vabijo otroke k sebi domov in z mnogimi
drugimi pobudami. Posledice te katastrofe so še vedno vidne pri generaciji, ki takrat ni bila
še niti spočeta. To pomeni, da lahko to preostalo tveganje upoštevamo samo v omejenem
obsegu in da moramo razumeti, da je jedrska energija lahko samo premostitvena
tehnologija.

Na koncu, komisar, bi vas rad spodbudil v zvezi s testi izrednih situacij. Potrebujemo
evropska merila in standarde inšpekcijskih pregledov, ki niso odvisni zgolj od samovolje
posameznih držav. Ti testi izrednih situacij morajo zagotoviti razmere, kjer se lahko
posredujejo samo podatki, ki jih je mogoče kasneje preveriti. Zato vas pozivam, da ne
pustite članom Sveta ministrov, da z vami manipulirajo, temveč opredelite jasne, skupne,
preverljive standarde, da bodo ti testi izrednih situacij dosegli svoj namen.

10-05-2011Razprave Evropskega parlamentaSL216



PREDSEDSTVO: EDWARD McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Krišjānis Kariņš (PPE). -    (LV) Gospod predsednik, komisar, če nekdo živi ob preglasni
cesti, se lahko vedno preseli drugam, morda samo nekaj ulic stran. Žal pa nas černobilska
nesreča pred 25 leti in nesreča v Fukušimi pred nekaj tedni spomnita, da v primeru nesreče
v jedrski elektrarni ta možnost selitve le nekaj ulic stran ne obstaja. Jedrska varnost ni
lokalno vprašanje. Dejansko je svetovno vprašanje.

Poleg Evrope ležita Rusija in Belorusija, ki trenutno nimata enako visokih varnostnih
standardov kot mi v Evropski uniji. Toda v Evropi se ne moremo nikamor preseliti proč
od sosed. Poskrbeti moramo, da naši varnostni standardi veljajo ne le za Evropo, temveč
tudi njene sosede in dejansko za ves svet. Zato vas pozivam, komisar, da teh testov izrednih
situacij ne izvajate samo v Evropi (izvesti pa jih je treba, in to strogo), temveč si tudi
prizadevate zagotoviti, da evropski standardi in evropski testi izrednih situacij veljajo tudi
za naše sosede in celoten svet. V zvezi s tem ima Evropa priložnost vplivati na svoje
neposredne sosede in povezati nakup energije z vprašanjem jedrske varnosti. Zahvaljujem
se vam za pozornost.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Gospod predsednik,

(Gospod Mann začne govoriti brez mikrofona.)

.... 1986 in taljenje jedrske sredice zastarele jedrske elektrarne. Ker smo se bali nevarnosti
sevanja, smo čim več ostajali doma tedne dolgo in si upali stopiti ven le, če je bilo zares
nujno.

Jedrska nevarnost je bila razglašena 11. marca letos v jedrski elektrarni Fukušima. Celo v
visokotehnološki državi, kot je Japonska, ni bilo niti približno mogoče doseči obljubljenih
stopenj varnosti. Odgovorni politiki se morajo oddaljiti od prenaglih rešitev. Trajnost
zajema obvezne stroge teste izrednih situacij, ki preučujejo vpliv naravnih katastrof kot
tudi nesreč, terorističnih napadov in človeške napake na jedrske elektrarne.

Mojo državo so obtožili za „značilen prikaz nemškega strahu“ – v tem primeru povsem
nepošteno. Strah naših državljanov moramo vzeti resno. Vse mora biti na mizi, od različnih
časovnih načrtov in scenarijev za razgradnjo do kvalificiranih moratorijev – brez lažnih
časovnih pritiskov, polemik ali ideologij. Delo nemške etične komisije bi moralo biti bleščeč
vzor za Evropo.

Delavci v jedrskih elektrarnah potrebujejo posebno zaščito. Odbor za zaposlovanje in
socialne zadeve želi razširiti pravno podlago za direktivo o odstranjevanju in vanjo vključiti
Pogodbo o delovanju Evropske unije. To bi zajemalo tudi tiste delavce, ki imajo opravka
z radioaktivnimi odpadki in odsluženimi gorivnimi palicami. Veljati morajo stroga merila
za usposabljanje in varnost pri delu ter potrebne so temeljite preiskave.

Za konec naj povem, gospod predsednik: pri varnosti ne smemo nikoli sklepati
kompromisov. To velja za EU in naše sosede, ki jih moramo prepričati v pomen skupnega
odločanja.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). -    (PL) Gospod predsednik, komisar, medtem ko se danes
spominjamo žrtev černobilske nesreče, so v naših mislih tudi žrtve Fukušime, razmišljamo
pa tudi o varnosti naših državljanov v Evropi. To je tema naše razprave. Strah javnosti
glede jedrske energije se je v zadnjem času zelo okrepil v Evropi, kar kažejo vse
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javnomnenjske raziskave, opravljene v vseh državah članicah EU, tudi v moji državi, na
Poljskem, kjer je podpora gradnji jedrskih elektrarn upadla za 10–15 %. Zato je izjemno
pomembno, da se izpolnijo merila testov v šestih točkah, ki so bila razglašena v Budimpešti,
saj se bodo tako ljudje počutili varneje. Komisar, ne smete se ukloniti volji držav članic, ki
pozivajo k manj strogim merilom. O tem trenutno ni soglasja, mi pa bi odločno vztrajali,
da se ne sme pristati na polovične ukrepe in manj stroga merila, kar zadeva krizne razmere
ali običajno človeško napako. To velja še toliko bolj, ker bi morali rezultati testov biti
podlaga za oblikovanje smernic za države članice, ki šele začenjajo pripravljati svoj jedrski
program.

Govorili smo o državah sosedah Evrope, ki imajo jedrske programe. Mislim, da bi morala
biti ta vprašanja vključena v sporočilo Komisije o zunanji razsežnosti energetske politike
EU. Govorimo o energiji, ki se dobavlja Evropi in ki bi jo morala zajemati politika EU,
enako kot plin ali druge vire energije. Obenem si moramo prizadevati tudi za evropeizacijo
energetske politike.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Gospod predsednik, vsi se še jasno spominjamo grozne
nesreče v černobilski jedrski elektrarni pred 25 leti.

Na sto tisoče ljudi je izgubilo življenje in mnogi še danes trpijo zaradi posledic sevanja v
obliki bolezni in smrti zaradi raka. Navdušen sem, da Evropski parlament danes obravnava
vprašanje jedrske varnosti in da je to ključna točka, toda še ena ključna točka je, da brez
jedrske energije žal sploh ne moremo shajati. To velja v Evropi, Združenih državah in na
Kitajskem, toda na Kitajskem, v Združenih državah in Indiji potekajo projekti za nove
jedrske elektrarne, kar gotovo veste, in mislim, da bi bila izključitev jedrske energije v
prihodnosti v Evropi pretirana reakcija. Še ena ključna točka pa je seveda javno zdravje in
varnost in vesel sem, da naj bi bili načrtovani testi izrednih situacij tako v EU, kot je bilo
tu povedano, kot tudi v Belorusiji ter v prihodnosti v Ukrajini in Rusiji takšni, da bi zagotovili
varnost ljudi v EU.

Edit Herczog (S&D). -   Gospod predsednik, rada bi govorila samo o enem vprašanju.
Petindvajset let po Černobilu je treba obnoviti sarkofag, vendar vidimo, kako težko je zbrati
sredstva: kako težko je dobiti finančna sredstva od tistih evropskih držav članic, ki so
istočasno zelo zaskrbljene zaradi jedrske varnosti.

Poskrbeti moramo, da se dolgoročna zaveza ohrani tako dolgo, dokler obstaja dolgoročna
nevarnost zaradi jedrske elektrarne v Černobilu. Javna zaveza ne sme biti samo v besedi,
temveč tudi finančna; potrebni pa so tudi človeški viri, da se zagotovijo znanja in spretnosti,
ki so potrebna na dolgi rok – dokler se vprašanje Černobila ne reši. Na tej stopnji se morda
ne zavedamo, kaj je potrebno v smislu finančnih sredstev držav članic, toda dokler ne
bomo razumeli problema, bomo večinoma o njem le govoričili.

Michael Theurer (ALDE).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Oettinger, gospe in
gospodje, celo 25 let kasneje Černobil še vedno zbuja zaskrbljenost. Tudi Fukušima bo še
mnoga leta povzročala strah. Razprava o teh velikih nesrečah kaže, da jedrska tehnologija
vsebuje tveganja, ki jih morda ni mogoče nadzorovati. To vodi k ponovnemu razmisleku
o energetski politiki. Vendar je jasno tudi, da je enostransko ukrepanje posameznih držav
napaka. Potrebujemo mednarodne strategije ali vsaj strategije na ravni EU, kar zadeva
varnost. Zato povsem podpiram komisarja za energetiko, ki je podal več pomembnih
predlogov v tej smeri. Vse tukaj pozivam, da sodelujejo pri pripravi skupnih načel, da bodo
obstoječi jedrski reaktorji zares varni, da ne bodo možni izpadi elektrike in da se lahko
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bolje oceni protipotresno varnost in druga tveganja. Nato moramo s proaktivnim pristopom
opozoriti mednarodne organe na ta načela.

Satu Hassi (Verts/ALE). -    (FI) Gospod predsednik, gospe in gospodje, 25 let je minilo
od nesreče v Černobilu, mi pa nimamo nobene celovite, sistematske raziskave o učinku
katastrofe na zdravje. So le ločene, neusklajene študije: na primer o povečani pojavnosti
raka ščitnice v Ukrajini in Belorusiji. To, da ni celovitih nadaljevalnih študij, je sramota in
Komisijo prosim, da se jasno zaveže k ukrepom za izvajanje takšne celovite, mednarodne
študije.

V tej razpravi je nekdo trdil, da je Černobil povzročil smrt le nekaj ducatov ljudi. Ocenjeno
število žrtev na drugi strani šteje milijone. Takšna zmeda je mogoča ravno zato, ker ni
celovite raziskave. Takšna raziskava bi tudi izboljšala znanje človeštva o učinkih sevanja
na zdravje.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).    – (CS) Gospod predsednik, v povezavi s 25. obletnico
nesreče v Černobilu menim, da se je treba zahvaliti dvema državama, ki ju Evropski
parlament nima preveč rad. Najprej Belorusiji, ki je utrpela enake posledice te nesreče kot
Ukrajina in ki potrpežljivo ter brez nastopaštva financira obnovo po nesreči. Veliko je bilo
storjenega, čemur organi EU niso posvetili preveč pozornosti. Drugič, zahvaliti se moramo
vladi in ljudstvu Republike Kube, ki je na zdravljenje na Kubi sprejela mnoge otroke, katerih
starši so umrli v černobilski nesreči. Prejeli so najboljše mogoče zdravljenje in nego v času,
ko je bila Republika Kuba v zelo težkem gospodarskem položaju.

Angelika Werthmann (NI).   – (PT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, vsi
se dobro zavedamo neposrednega vpliva Černobila. Imam vprašanje, kajti konec koncev
naši državljani pričakujejo, da bomo potegnili nauke iz takih dogodkov. Skoraj ni dvoma,
da se Komisija zaveda posledic Černobila in zdaj Fukušime za prebivalstvo Evrope, bodisi
v smislu tveganj za zdravje ali finančnih posledic. Kakšni ukrepi se izvajajo, da bi zaščitili
ljudi v Evropi v primeru nove nesreče? Konec koncev tudi tu v Evropi obstajajo tveganja,
ki jih ni mogoče zanikati – na primer v zvezi z jedrsko elektrarni Isar I, ki je enake vrste
kot Fukušima in se nahaja na poti leta iz letališča v Münchnu, ali Krško, ki se nahaja na
območju, kjer je precejšnja možnost potresov.

Seán Kelly (PPE). -   Gospod predsednik, v moje pol minute bi rad povedal dve ali tri stvari:
prvič, žrtve Černobila na srečo niso pozabljene. V moji državi sta velika gospa Adi Roche
in njena organizacija nudili izjemno podporo in bosta s tem še dolgo nadaljevali, kajti
učinki Černobila se bodo še čutili. Drugič, vloga Komisije, kot jo je poudaril komisar, je
hvalevredna; in tretjič, zadeva, ki jo je omenil Paul Rübig, namreč da bi moral novi regulator
nadzorovati teste izrednih situacij in morebitne bodoče jedrske elektrarne, ki se gradijo,
bi bila zelo smiselna.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Gospod predsednik, černobilska katastrofa nam je pokazala
pomen visokorazvitega informacijskega sistema. Vemo, da je sovjetsko vodstvo zelo dolgo
prikrivalo učinke škode na jedrskem reaktorju, kar je imelo resne posledice za prebivalce
bližnjih držav. Pripravljeni moramo biti tudi na možnost, da je, kot v Černobilu, tudi
upravljavec elektrarne v Fukušimi poskušal prikriti škodo in razredčiti informacije v zvezi
s temi vprašanji. Z vidika zagotavljanja zaščite v primeru jedrske nesreče je torej zelo
pomembno zagotoviti, da se informacije posredujejo zelo hitro in učinkovito, tako javnosti
kot strokovnjakom, in da so točne. V Černobilu je bil vzrok človeška napaka, medtem ko
so bili v Fukušimi krivi naravni pojavi. Znamo preprečiti človeško napako, znamo
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usposobiti delavce in znamo zagotoviti dobro samodejno zaščito in moramo si prizadevati
zagotoviti takšne mehanizme v prihodnosti.

Günther Oettinger,    član Komisije. – (DE) Gospod predsednik, spoštovani poslanci, kar
zadeva Černobil, vam z veseljem obljubljam, da bomo vaše predloge in zahteve glede
raziskav kot tudi drugih področij preučili in jih vključili v naslednje korake. Prav tako bomo
storili vse, kar moremo, za popolno financiranje potrebnih tehničnih ukrepov znotraj
mednarodne skupnosti ob vključenosti Evropske unije.

Rad bi se na splošno zahvalil za zelo konstruktivno razpravo, tudi za vprašanje, kaj bo
sledilo po Fukušimi. Po tem zasedanju imamo predvideno srečanje s koordinatorji
odgovornih parlamentarnih odborov, kjer bom pojasnil stanje zadev.

Naj najprej poudarim, da je test izrednih situacij za nas neznano področje. Tega se dobro
zavedate. Ni še obstajal postopek inšpekcijskega pregleda za jedrske elektrarne na evropski
ravni. Mislim, da je že to pomembno dejstvo, ki kaže na pot naprej.

Druga točka, ki bi jo omenil, je, da je pri branju Lizbonske pogodbe, dokumenta, pri katerem
ste vsi sodelovali, očitno, da je odločitev o mešanici energetskih virov bila in ostaja stvar
držav članic, z drugimi besedami, držav, kjer živite. Zato je odločitev za premog, jedrsko
energijo, plin ali obnovljive energije v veliki meri stvar samih držav članic. Z zahtevo po
20 % obnovljive energije imamo prvič evropski proces, ki vpliva na odločitev o mešanici
energetskih virov, ki je sicer v izključni pristojnosti samih držav članic. Imamo 14 držav
članic, ki imajo jedrske elektrarne, 13 držav članic pa jih nima. Poljska, zelo evropska
država, je tik pred tem, da se odloči za dve jedrski elektrarni. V Italiji se je iskanje primerne
lokacije začasno ustavilo.

Predlagali ste, da imenujem evropskega regulatorja. Če to želite, mi dajte pravno pristojnost
za to in za odobritev zadevnih delovnih mest. Sprejel bom vse, kar lahko ponudite. Toda
zavezujeta me pravo in zakonodaja. Zaenkrat še nimamo evropskega jedrskega čuvaja.
Določb glede takega organa tudi ne najdemo v Lizbonski pogodbi, Pogodbi Euratom ali
kadrovskem načrtu Komisije. To veste ravno tako kot jaz.

Mislim, da je test izrednih situacij pomemben. Naročil ga je Evropski svet in naj bi postavil
najvišje standarde varnosti kot merilo. Ključno srečanje evropskih regulatorjev, ENSREG
in Komisije je predvideno za četrtek. Zaenkrat še ni meril za teste, čeprav so bile že sprejete
sodbe – sodbe, da so testi izrednih situacij preveč popustljivi, razočaranje ali neustrezni.
Zaenkrat še ni bilo nobenega testa izrednih situacij. Merila za testiranje bodo sestavljena
v četrtek.

Imamo pa predlog organa, v katerem Komisija ni članica. Aprila je Združenje evropskih
jedrskih upravnih organov objavilo svoje pripravljalno delo, do česar je imelo vso pravico.
Zdaj je na nas, da odločimo, kaj s tem storiti. Brez vsake vključenosti Komisije je WENRA
uporabil svoje znanje in po krožnem postopku sklenil, da človeška napaka in človeški
vzroki naj ne bi bili vključeni. Menim, da to ni primerno.

Zato bom jutri zvečer predstavil stališče v imenu Komisije vsem 27 jedrskim opazovalnim
organom na podlagi temeljite podlage in jim povedal, da moramo upoštevati vsa tveganja,
ne glede na njihov izvor. To velja enako za naravne vzroke, kot so potresi, poplave ali
ekstremne temperature, ter človeške vzroke, kot so napaka, nesreča, namera ali zločin. Kar
zadeva mene, to vključuje tudi teroristične grožnje, kibernetske napade in strmoglavljenje
letal.
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Mislim, da je to v interesu ljudi v Evropi. Današnja razprava mi je pokazala, da se vse stranke
v Evropskem parlamentu zelo zanimajo za ta test in merila testiranja, ki morajo zajemati
človeški dejavnik. Hvaležen sem za ta veter v hrbet. Mimogrede, ni vedno preprosto jasno
razlikovati: je bila Fukušima posledica narave ali ljudi? Rekel bi, da je bila prvotno naravna
nesreča – potres in poplava –, toda svojo vlogo so odigrale človeške prednosti in slabosti,
ko je bilo treba prevzeti nadzor nad tveganjem ter zmanjšati in preprečiti škodo. Človeške
slabosti so igrale vlogo na Japonskem vse do zdaj.

Po četrtku vam bom z veseljem poročal, kaj bo sledilo. Toda gotovo veste, da potrebujem
soglasje Evropske komisije – ki ga že imam – in nacionalnih regulatorjev – ki ga nameravam
pridobiti. Pridobiti moram soglasje za merila testiranja za teste izrednih situacij od vseh
nacionalnih regulatorjev, tudi od naših zelo sposobnih in cenjenih kolegov v Parizu,
Londonu, Madridu in Bruslju, kjer mnenje še ni dorečeno, čeprav vlada občutek, da se le
malokaj lahko pridobi, če se zadeva postavi na evropsko raven.

V tej zadevi vam obljubljam preglednost. Iz Černobila moramo potegniti nauk popolne
preglednosti. Obljubim vam preglednost o poteku pogajanj v Bruslju v sredo zvečer in v
četrtek ter o njihovem izidu. Sporočil vam bom tudi, če ne bomo uspeli doseči soglasja
med Komisijo in ENSREG, v tem primeru bomo morda pooblastilo predali nazaj
Evropskemu svetu. Mojega podpisa na skrajšani različici testa izrednih situacij ne boste
našli.

(Aplavz)

Predsednik. −   Razprava je zaključena.

Pisne izjave (člen 149)

Liam Aylward (ALDE).   – (GA) Učinek Černobila na svet in tekoči dogodki v Fukušimi
so jasen dokaz opustošenja, ki ga jedrske nesreče prinašajo lokalnim skupnostim.

Ker je v Evropi veliko jedrskih elektrarn in ker so le-te pogosto blizu meja, je treba sprejeti
čezmejni pristop k jedrski varnosti, usklajen na ravni EU. Države članice si morajo s
sosedami in jedrskimi elektrarnami sproti in stalno izmenjevati informacije o varnostnih
vprašanjih, možnih nevarnostih in usklajevanju civilne zaščite.

Na Irskem je prisotno znatno jedrsko tveganje zaradi jedrskih elektrarn na zahodni obali
Britanije; najbolj znana je Sellafield. Pred jedrsko elektrarno Sellafield so 2. maja v skladu
z zakonom o terorizmu aretirali pet moških, irska vlada pa še ni povedala, ali ji je britanska
vlada posredovala vse varnostne informacije o dogodku.

Irci morajo biti prepričani, da je njihova vlada v celoti obveščena o morebitnih sosednjih
grožnjah in o ukrepih za boj proti varnostnim grožnjam.

Véronique Mathieu (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Razmere na Japonskem in v jedrski
elektrarni Fukušima Daiči po potresu in cunamiju 11. marca 2011 so še vedno vzrok za
zaskrbljenost. Skupaj s 25. obletnico jedrske nesreče v Černobilu, ki je prizadela Ukrajino
26. aprila 1986, opozarjajo evropske voditelje na njihovo odgovornost glede jedrske
varnosti v Evropi. Zato morajo države članice izvesti vse potrebne ukrepe, da zagotovijo
in ohranijo najvišjo stopnjo varnosti v evropskih jedrskih elektrarnah in najvišjo stopnjo
zaščite za državljane. Kljub temu je pomembno ohraniti bistro glavo pri obravnavi sedanjih
in prihodnjih energetskih izzivov. Zato jedrske energije kot tehnologije z nizkimi emisijami
CO2 ne moremo prezreti. Izziv je v vzpostavljanju ravnovesja med razvojem jedrske energije
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in razvojem orodij za preprečevanje tveganj, povezanih z njeno proizvodnjo, ter za boj
proti učinkom jedrskih nesreč.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Letos je 25. obletnica jedrske nesreče
v ukrajinskem mestu Černobil. Dne 26. aprila 1986 je nenadni skok moči reaktorja med
preizkušanjem njegovega delovanja poškodoval reaktorsko posodo in sprožil serijo
eksplozij. Po podatkih ZN so bila kontaminirana območja v obsegu 500 km od jedrske
elektrarne. Z območij v bližini reaktorja je bilo evakuiranih okoli 115 tisoč ljudi, približno
220 tisoč pa je bilo po letu 1986 preseljenih iz Belorusije, Ruske federacije in Ukrajine.

Jedrske nesreče se pripetijo brez opozorila in nepričakovano. Nesreča v Černobilu se je
zgodila pred 25 leti, toda marca letos je prišlo do nesreče v Fukušimi. Upoštevati je treba,
da je bil vzrok nesreče okvara hladilnega sistema zaradi izpada elektrike, motena oskrba
z elektriko pa je pogost pojav v državah članicah. Ni dvoma, da moramo potegniti zaključke
iz zgodovine, vendar ne smemo se histerično odzvati na katastrofo na Japonskem. Ta
nesreča je povzročila resne dvome o varnosti jedrske energije po svetu. Vse kaže na to, da
bo jedrska energija postala pomemben vir energije v bližnji prihodnosti, zato je nadvse
nujno, da se zagotovi najvišja možna stopnja varnosti v energetskem sektorju.

18. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Predsednik. −   Naslednja točka je čas za vprašanja (B7-0303/2011). Kolegi, upoštevajte,
da začenjamo s 40-minutno zamudo.

Na Komisijo so naslovljena naslednja vprašanja.

Gay Mitchell (PPE). -   Gospod predsednik, vem, da izkoriščam priložnost, ko to omenjam,
toda ponovil bi, da zares ni sprejemljivo, da se čas za vprašanja vodi na ta način.

V vseh parlamentih na svetu je čas za vprašanja nedotakljiv. Ponovno bi vas prosil, da to
zadevo omenite predsedstvu.

Predsednik. −   Gospod Mitchell, to ni zadeva predsedstva, temveč konference
predsednikov, toda reforme gospoda Swobode bodo nedvomno vsebovale predloge o
obravnavi tega vprašanja. Strinjam se z vami. Povsem nezadovoljivo je, toda predsedstvo
sem prevzel šele ob 19.40, zato nisem odgovoren za zamudo.
Vprašanje št. 16 predložil Georgios Papanikolau (H-000154/11)

Zadeva: Sredstva za boj proti brezposelnosti mladih v novem osnutku proračuna

V vodilni pobudi „Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta“ je izrecno
navedeno, da je stopnja zaposlenosti padla pod 69 %, stopnja brezposelnosti pa narasla
na 10 %. Ob predpostavki, da se trg dela v obdobju 2010–2011 stabilizira, mora stopnja
zaposlenosti v povprečju narasti za nekoliko več kakor 1 % na leto, da bi dosegli zastavljen
cilj 75-odstotne stopnje zaposlenosti do leta 2020. Poleg tega znaša brezposelnost med
mladimi, starimi do 25 let, skoraj 20 %, medtem ko bo obstoječa kriza verjetno povzročila
še zmanjšanje zaposlenosti, kar je popolnoma v nasprotju s ciljem rasti stopnje zaposlenosti
za 1 %.

Kako in s katerimi sredstvi v osnutku proračuna si bo Komisija prizadevala doseči
zastavljeno stopnjo zaposlenosti EU, in sicer povprečno rast za 1 % do naslednjega leta?
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Ali Komisija meni, da bo predlagano zmanjševanje sredstev v proračunu za naslednje leto
negativno vplivalo na višino sredstev, ki so na splošno namenjeni za izobraževanje, poklicno
usposabljanje ter spodbujanje zaposlovanja v EU?

László Andor,    član Komisije.  − Kot vsi veste, glavni cilji EU v sklopu strategije Evropa 2020
zajemajo povečanje stopnje zaposlenosti na 75 %, s čimer bi se najmanj 20 milijonov ljudi
rešilo revščine in socialne izključenosti, zmanjšanje deleža tistih, ki zgodaj opustijo šolanje,
na manj kot 10 % in zagotovitev, da bo najmanj 40 % mladih dokončalo terciarno izobrazbo
do leta 2020.

Komisija pomaga državam članicam doseči te cilje prek finančne podpore, zlasti Evropskega
socialnega sklada, usklajevanja politike in usmerjanja politike na ravni EU v okviru
evropskega semestra. Skupno poročilo o zaposlovanju iz leta 2011, ki temelji na oceni
osnutkov nacionalnih programov za reforme držav članic, ki jo je izvedla Komisija, države
članice poziva, naj izboljšajo delovanje trga dela, tako da uvedejo zaposlovanju prijazne
sisteme obdavčevanja in poskrbijo, da se delo izplača in da plače odražajo napredek v
produktivnosti, ter z uvedbo prožnega delovnega časa, ki olajšuje nadaljnje vključevanje
žensk na trg dela, in zagotovitvijo, da pokojninske reforme vsebujejo bolj neposredno
povezavo med kasnejšo upokojitvijo in večjimi pokojninskimi pravicami, ter z
odpravljanjem pobud za predčasno upokojitev in povezovanjem nadomestila za
brezposelnost s poslovnim ciklom.

To pomeni, da je treba okrepiti varnostne mreže v časih, ko so najbolj potrebne, kot smo
videli v zadnjih nekaj letih, medtem ko se bo varčevalo v dobrih časih. Kdaj natanko bodo
nastopili dobri časi, oceni vsaka država zase. Upam, da bomo v nekaj letih vsi prispeli tja.
Toda v sedanjih, zelo težkih razmerah je pomembno tudi, da javni zavodi za zaposlovanje
zagotovijo boljšo pomoč pri iskanju zaposlitve. Zmanjšati moramo tudi razdrobljenost
trga dela. Dejansko dokazi kažejo, da je kriza nekatere skupine, predvsem tiste z začasnimi
ali negotovimi pogodbami, mnogo bolj prizadela. Zato je Komisija pozvala države članice,
da uvedejo pogodbe za nedoločen čas s postopnim povečanjem pravic do zaščite.

Čeprav ima v primerjavi z nacionalnimi javnimi proračuni Evropski socialni sklad malo
sredstev, pomaga državam članicam prebroditi nedavno gospodarsko krizo. V skladu s
sporočilom Komisije o ponovnem pregledu proračuna in sklepi iz petega poročila o socialni
koheziji zagotavlja strategija Evropa 2020 jasen sklop skupnih prednostnih nalog in okvir
za opredelitev prednostnega financiranja po letu 2013 skladno s cilji pametne, trajnostne
in vključujoče rasti, vključno z razvojem človeškega kapitala. Komisija bo predstavila
predloge za naslednji večletni finančni okvir konec junija.

Kar zadeva proračun za leto 2012, bi rad izpostavil, da je osnutek proračuna, ki ga je
Komisija sprejela 20. aprila, skladen s sklepi Sveta z dne 24. in 25. marca, ki navajajo, da
morajo prizadevanja za javnofinančno konsolidacijo dopolnjevati strukturne reforme, ki
krepijo rast. V ta namen bodo države članice izvedle ukrepe za naložbe v izobraževanje in
usposabljanje. Komisija je uporabila omejevalno politiko glede upravnih izdatkov z
nominalno zamrznitvijo upravnih izdatkov Komisije. Toda Komisija je predlagala, da bi
povečala svoja sredstva za prevzem obveznosti in plačila za 3,7 % oziroma 4,9 %, s
poudarkom na izdatkih, povezanih s strategijo Evropa 2020, vključno z ESS, programom
vseživljenjskega učenja, programom Mladi v akciji, sedmim okvirnim raziskovalnim
programom ter programi za konkurenčnost in inovacije.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Hvala, komisar, za vaš odgovor. Seveda bi vas rad
opomnil, da je brezposelnost, zlasti med mladimi v Evropi, trenutno blizu 20,5 %, v
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nekaterih primerih pa je ušla izpod nadzora. Po podatkih, ki so mi na voljo, znaša 43,5 %
v Španiji, podobno pa tudi v Grčiji – ponavljam, med mladimi – 36 %. Če upoštevamo, da
je to kritično stanje enkraten pojav, ki ga ne bi mogli napovedati pred dvema ali tremi leti,
ali lahko pričakujemo novo posredovanje Komisije v teh razmerah, poleg tega, kar ste nam
povedali?

Gay Mitchell (PPE). -   Komisar, ali bi razmislili o odzivu na težave glede zaposlovanja
mladih po posameznih območjih? Ugotovili boste, da je najvišja stopnja brezposelnosti
med ljudmi, ki imajo najnižjo stopnjo izobrazbe, morda živijo v občinskih kompleksih ter
nimajo dostopa do izobraževanja ali prejemajo socialno podporo.

Obstajajo modeli lokalnega razvoja, ki so se začeli ukvarjati s tem vprašanjem po
posameznih območjih. Ali bi Komisija razmislila o partnerstvu z državami članicami, da
bi poskusila obravnavati območja z najvišjo brezposelnostjo?

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Gospod predsednik, kot smo že slišali, je med
mladimi ogromna brezposelnost tako v Grčiji kot v Evropi. Obenem so mladi, ženske in
priseljenci najbolj ranljive skupine družbe, kar zadeva samovoljno ravnanje delodajalcev,
s čimer imam v mislih ukrepe proti delovnopravnim pravicam in nespoštovanje kolektivnih
pogajanj. Zato bi vas rad vprašal, Komisar, katere ukrepe nameravate uvesti za zaščito
mladih delavcev pred negotovimi delovnimi mesti in samovoljnim ravnanjem delodajalcev.

László Andor,    član Komisije. − Podoba v Evropski uniji je precej neenotna. Skupna
statistika – povprečja – je zelo slaba; zares skrb zbujajoča. Toda bistvo je, da imajo nekatere
države razmeroma dobre rezultate in se uspešno borijo proti brezposelnosti mladih celo
v recesiji. To velja zlasti na Nizozemskem in v Avstriji, v določeni meri pa tudi v Nemčiji.
Države s slabšimi rezultati se lahko učijo iz teh izkušenj.

Uspešni model ima več sestavnih delov in obstaja tudi več razlogov za neuspeh v državah,
kjer se je brezposelnost mladih povišala na eno tretjino starostne skupine. Trenutno je kar
nekaj držav – več kot pol ducata – v drugi skupini. Povezava med izobraževanjem in trgom
dela je nadvse ključna za izboljšanje delovanja izobraževalnega sistema – posebej
pomembno je poklicno usposabljanje in dodatne priložnosti usposabljanja –, zato
zagovarjamo reforme, ki kažejo v to smer.

Jasno je, da morajo svoje prispevati boljše pogodbe o zaposlitvi, zato smo v vodilni pobudi
Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta ter naknadnih dokumentih
poudarili težavo razdrobljenosti in zagovarjali uporabo pogodb za nedoločen čas, ki so
lahko širše pomembne, vendar pomagajo predvsem mladi generaciji.

Zavzemali smo se tudi za garancije za mlade, ki so jih uspešno uporabili v nekaterih državah
članicah; širša uporaba le-teh je zelo obetavna. Rad bi poudaril tudi programe ESS,
namenjene mladim. Kar nekaj sem jih videl. Mislim, da so zelo pomembni, zlasti kjer je
tveganje marginalizacije, izključenosti iz zaposlitvenih priložnosti prisotno kot veliko
socialno tveganje. Mislim, da se Evropski socialni sklad lahko uporabi na inovativen način;
obstaja veliko zelo dobrih primerov.

Pripravljeni smo širiti dobre projekte, ki lahko zagotovijo zaposlovanje in priložnosti za
učenje tam, kjer živijo mladi; vendar je tudi veliko primerov, ki zagotavljajo priložnosti
zaposlitve v drugih državah. Mislim, da moramo, zlasti v tem času, pozornost mladih
usmeriti tudi v potrebo po mobilnosti in priložnosti v tujini. Pomagati moramo krepiti
znanja in spretnosti ter širiti informacije – pri tem je zelo koristna mreža EURES in to
Komisija neposredno podpira –, pa tudi prispevati k mobilnosti, kajti možnosti za zaposlitev
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in prosta delovna mesta se zelo pogosto pojavijo v različnih regijah ali različnih državah.
V mladih letih to ne bi smelo veljati za oviro.

Predsednik. −    Vprašanje št. 17 je predložil Seán Kelly (H-000158/11)

Zadeva: Skupna kmetijska politika (SKP) in večletni finančni okvir po letu 2013

Zdaj je bolj kot kadar koli prej pomembno, da se ustrezno financira SKP, ki zagotavlja
javne dobrine, kot je varna in trajnostna oskrba s hrano za EU, sistem stabilnih odkupnih
ter maloprodajnih cen hrane in ki podpira dinamično podeželsko gospodarstvo, zlasti ob
upoštevanju nedavnega zvišanja cen energije in nestabilnosti v nekaterih območjih sveta.

Ali lahko Komisija potrdi, da bo ustrezno financirana SKP ob ohranitvi trenutnega deleža
proračuna EU središče katere koli reforme večletnega finančnega okvira, ob upoštevanju
osrednje vloge, ki jo ima skupna kmetijska politika pri zagotavljanju teh javnih dobrin?

Vprašanje št. 18 predložil Brian Crowley (H-000192/11)

Zadeva: Financiranje skupne kmetijske politike po letu 2013

Ali lahko Komisija potrdi, da bo podprla skupno kmetijsko politiko, ki bo trdna in bo
zanjo na voljo dovolj finančnih sredstev v naslednjem večletnem finančnem okviru?

Dacian Cioloş,    član Komisije. – (FR) Gospod predsednik. spoštovani poslanci, prihodnja
skupna kmetijska politika mora biti kos izzivom, s katerimi se spopada kmetijstvo, in tu
imam v mislih varno oskrbo s hrano, stabilizacijo kmetijskih dohodkov ter proizvodnjo
visokokakovostnih in izjemno varnih živil. Obenem pa mora skupna kmetijska politika
biti kos okoljskim in ozemeljskim izzivom in ciljem strategije Evropa 2020, obenem pa
podpirati konkurenčnost in trajnost kmetijstva in podeželskih območij.

Komisija namerava predlagati velikopotezno in celovito reformo skupne kmetijske politike,
ki bo kmetom nalagala znaten prispevek k doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Skupni
vpliv „pozelenitve“ neposrednih plačil in bolje usmerjenih ukrepov za razvoj podeželja bo
pomenil, da SKP zagotavlja odločnejši in celovit odgovor na zagotavljanje naravnih javnih
dobrin.

Trdna in velikopotezna skupna kmetijska politika zahteva tudi ustrezen proračun Evropske
unije. V ta namen mora Komisija konec junija 2011 predstaviti svoje zakonodajne predloge
za naslednji večletni finančni okvir. Po tem bo Komisija v drugi polovici leta 2011
predstavila svoje predloge o reformi skupne kmetijske politike, da bo zagotovila, da bomo
lahko uskladili predložitev zakonodajnih predlogov na proračunski ravni, upoštevajoč
naše cilje za prihodnjo skupno kmetijsko politiko.

Seán Kelly (PPE). -   Samo kratka dopolnitev. V sporočilu o skupni kmetijski politiki proti
letu 2020 piše, da bo za uresničitev vseh ciljev prihodnje SKP „treba ohraniti javno podporo
kmetijskemu sektorju in podeželskim območjem“. To ste sami omenili, komisar. Kako
nameravate zagotoviti, da se ta podpora za SKP ohrani v novem večletnem finančnem
okvirju EU?

Liam Aylward (ALDE). -   Komisar, kot veste, imata zagotavljanje javnih dobrin in varna
oskrba s hrano zelo visoko ceno. Kmetje morajo vedeti, da bodo prejeli pošten donos za
svoj trud. Morajo biti tudi v položaju, da lahko načrtujejo vnaprej.

V tem pogledu in v smislu pomikanja pogajanj o SKP naprej, kaj meni Komisija, kdaj bo
v položaju, da bo lahko razkrila podrobne predloge za naslednji večletni finančni okvir in
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proračunska sredstva za SKP? Mislim, da moramo to nujno čim prej vedeti, kajti kot poslanci
delamo nekoliko v temi, ker ne vemo, kolikšna sredstva nam bodo na voljo.

Janusz Władysław Zemke (S&D). -    (PL) Komisar, glede na to, kar ste povedali, se zdi,
da bo skupna kmetijska politika deležna zelo daljnosežnih sprememb. Moje vprašanje v
zvezi s tem je naslednje: ali bodo to zgolj kakovostne spremembe ali obstajajo tudi načrti,
da se na primer vključijo spremembe glede načina dodelitve sredstev posameznim državam?
Zdaj so sredstva, namenjena za kmetijstvo, zelo različno porazdeljena med posamezne
države.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Iskreno se zahvaljujem komisarju za njegov
odgovor. Po svetovnem indeksu ranljivosti za povišanje cen hrane so med 40 najvišje
uvrščenimi državami štiri države članice Evropske unije. Ne dvomim v najboljše namere
komisarja glede proračuna, toda v kolikšnem obsegu bo prihodnji proračun lahko zadovoljil
tako povpraševanje po hrani kot nove okoljske cilje?

Dacian Cioloş,    član Komisije. − (FR) Gospod predsednik, postavljeno je bilo vprašanje,
kako bo lahko proračun odgovoril na prehranski izziv, obenem pa tudi na cilje, ki so
opredeljeni v Pogodbah Evropske unije glede skupne kmetijske politike in strategije
Evropa 2020. Odgovor je, da bomo to dosegli z več ukrepi, ki jih načrtujemo v okviru te
reforme, prvič, z izboljšanjem usmeritve proračuna, ki nam je na voljo, da se zagotovi
boljše usklajevanje plačil med različnimi kategorijami kmetij in med različnimi državami
članicami, ter tudi z uporabi proračuna kot spodbude za kmete, da pridelujejo blago tudi
za trg, vzporedno s proizvodnjo hrane, ob izvajanju dobro usmerjenih kmetijskih praks.

Mislim, da bomo na ta način zagotovili, da bo prihodnja skupna kmetijska politika, ki je
sektorska politika, podala večsektorske odgovore, s tem pa bo proračun, ki naj bi bil
dodeljen skupni kmetijski politiki dokazal in zagotovil pristno evropsko dodano vrednost.
Mislim, da lahko na ta način utemeljimo znaten proračun za skupno kmetijsko politiko
ter proračun, ki je skladen s cilji, ki smo jih določili zanjo. Jasno je, da bo to, kar bodo
skupna kmetijska politika in evropski kmetje zagotovili v smislu proizvodnje blaga za trg,
sorazmerno s sredstvi, ki jih bomo lahko dodelili.

Ko govorimo o proračunu, moramo upoštevati tudi okvir in splošni gospodarski okvir, v
katerem razpravljamo o proračunu – zato je zaenkrat težko govoriti o dejanskih številkah.
Države članice se trudijo zmanjšati porabo; tudi na evropski ravni moramo biti sposobni
usmeriti finančna sredstva, ki so nam na voljo, v prave prednostne naloge in dodano
vrednost za Evropo. Mislim, da bomo tako, gospod Kelly, lahko opravičili znaten proračun
za skupno kmetijsko politiko, če omenimo pozitivne prispevke te politike k evropski
družbi, ne samo v smislu kmetijske proizvodnje za trge, temveč tudi v smislu netržne
proizvodnje – proizvodov, za katere trgi ne plačajo. Tako v smislu plačil kmetom kot v
smislu drugega stebra – ali prek naložb, s podpiranjem proizvodnje lokalnega blaga – se
bomo lahko odzvali na te cilje.

Predlogi o večletnem okviru, kot sem dejal v uvodu, sledijo junija in šele zatem, jeseni, bo
Komisija vložila zakonodajne predloge. Ukrepi, ki jih je sprejela Komisija, so povsem
dosledni, saj smo že predstavili široke osnutke te politike v sporočilu, ki ga je Komisija
posredovala novembra lani. Konec junija bo Komisija vložila predloge za večletni
proračunski okvir. Na tej podlagi in na podlagi sporočila, ki vsebuje široke osnutke reform,
bo Komisija jeseni vložila zakonodajni sveženj. Na tej točki bomo gotovo že kaj vedeli, saj
bo večletni proračunski okvir že predstavljen.
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Spremembe skupne kmetijske politike torej ne bodo samo kakovostne – izboljšanje
usmerjenosti naših ciljev –, temveč bodo namenjene tudi porazdelitvi plačil med državami
članicami – tako znotraj držav članic kot med različnimi kategorijami kmetij –, ravno zato,
da bi bolje uporabili razpoložljiva sredstva v smislu ciljev, ki so bili določeni. Ta
uravnoteženost plačil ne bo le bolj poštena, temveč bo omogočila tudi boljšo uporabo
različnih struktur, vključenih v kmetijsko proizvodnjo, v odziv na nove cilje, ki jih sami
določamo, kajti zgodovinski primeri plačil na podlagi odobritev, prejetih predhodno, niso
več upravičeni v sedanjih razmerah, ko določamo zelo jasne cilje za prihodnjo skupno
kmetijsko politiko.

Gospod Niculescu, kako bomo zagotovili dobro razmerje med proizvodnjo blaga za trg,
prehrambenimi izdelki in naravnimi dobrinami? Tega ne bomo dosegli s poskusi, da kmete
še bolj obremenimo, temveč tako, da poskusimo uporabiti del proračuna kot spodbudo
za proizvodnjo blaga z uporabo kmetijskih praks, ki spoštujejo okolje, vendar ne zahtevajo
nujno velikega povečanja stroškov proizvodnje. Zaradi te pobude in brez znatnega vpliva
na stopnjo kmetijske proizvodnje bodo evropski kmeti lahko tudi proizvajali blago za trg.
Seveda bo proizvodnja blaga za trg neposredno sorazmerna z obsegom proračuna, ki ga
bomo lahko potrdili za pokritje stroškov, povezanih s takšnimi kmetijskimi praksami. Na
ta način bo skupna kmetijska politika lahko povezala različne vidike – gospodarske vidike,
okoljske vidike, vidike, povezane s podnebnimi spremembami, in vidike, povezane z
usklajevanjem ozemelj v podeželskih območjih – v cilje, predlagane v tej reformi.

Predsednik. −    Vprašanje št. 19 je predložil Spyros Danellis (H-000185/11)

Zadeva: Inovacije in ukrepi za preprečevanje podnebnih sprememb

EU potrebuje nove inovativne tehnologije, da bi dosegla ambiciozne cilje o podnebju.
Prilagajanje podnebnim spremembam bi tako lahko postalo sredstvo za rast, ustvarjanje
stotisočev delovnih mest in izvoza napredne tehnologije. Zaradi nezadostnih zasebnih
naložb v nova mala in srednja podjetja z visokim tveganjem pa bodo inovacije v zeleno
tehnologijo v Evropi v veliki meri odvisne od javnega financiranja. Po mnenju Organizacije
za gospodarsko sodelovanje in razvoj je na ravni EU nujno medvladno usklajevanje ob
27 nacionalnih inovacijskih politikah ter obilju programov EU (na primer evropski načrt
za oživitev gospodarstva, evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo, rezerva za
nove udeležence na trgu NER 300, evropska pobuda za inovacije Europe INNOVA,
kohezijski sklad).

Ali torej Komisija meni, da bi bilo poenostavitev, določitev skupnih ciljev in meril za izbiro
ter zagotavljanje informacij o programih EU za inovacije v zeleni tehnologiji zainteresiranim
stranem priporočljivo poveriti specializiranemu organu s splošnim delovanjem?

Ali bi Komisija preučila možnost uvedbe novih spodbud, na primer vsakoletne nagrade
na področju podnebja?

Dacian Cioloş,    član Komisije. − (FR) Gospod predsednik, boj proti podnebnim
spremembam je velik izziv za Evropo in potrebnih bo več prizadevanj na področju raziskav
in inovacij, da se razvije družba z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida in odporna na
podnebne spremembe.

Trenutno ne obstaja posamezen specializiran organ, ki bi deloval na teh področjih, niti ni
posebne pobude, kot je omenjena vsakoletna nagrada na področju podnebja. Kljub temu
je bilo veliko truda vloženega v dosego usklajenega pristopa med različnimi politikami in
programi Unije.
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Strategija Evropa 2020 in njena vodilna pobuda, „Unija inovacij“, sta bili sprejeti, da bi
evropsko gospodarstvo rešili iz krize in se spopadli s prisotnimi socialnimi izzivi. Naložbe
v raziskave in inovacije – vključno z novimi tehnologijami, kot so eko-inovacije, na
primer – so v središču te strategije, načrtujejo pa se tudi novi finančni instrumenti za znatno
povečanje zasebnih naložb ter trajnostno in dolgoročno rast. V okviru Unije inovacij je
bilo predlagano evropsko pilotno partnerstvo za inovacije, ki naj bi pokrilo celotno verigo
inovacij, od raziskav in razvoja naprej, da bi zagotovili ustrezne pogoje za uspešno uvedbo
rezultatov raziskav in razvoja na trg. Druga evropska partnerstva za inovacije bodo morda
predlagana kasneje.

Drugič, zelena knjiga Komisije z naslovom „Spremeniti izzive v priložnosti: na poti k
skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU“ predlaga pomembne
izboljšave programa raziskav in inovacij, ki bodo del naslednjega večletnega finančnega
okvira EU.

Prvič, povezali naj bi raziskave in inovacije, tako da bi vse zadevne instrumente Evropske
unije združili v skupen strateški okvir, ki bi omogočal uvedbo resnično medsektorskih
strategij, ki pokrivajo celoten razpon inovacijskih sistemov, od raziskav do tehnološkega
razvoja, prikaza in trga.

Poleg tega se predlaga, da bi sredstva Evropske unije povezali z glavnimi izzivi, s katerimi
se spopada družba, kot so podnebne spremembe. Cilj bi bil uporabiti sredstva Evropske
unije kot vzvod, da se pridobi več zasebnih naložb, na primer na področju inovacij v zelene
tehnologije.

Končno pa zelena knjiga zastavlja vprašanje, kako bi sredstva Evropske unije uporabili
tudi za podporo malih in srednje velikih podjetij. Komisija je zaprosila vključene stranke,
da predložijo prispevke na temo zelene knjige do 20. maja 2011. Zatem bo Komisija proti
koncu letošnjega leta predstavila svoje zakonodajne predloge o tem, kako bi Evropska
unija v prihodnosti financirala raziskave in inovacije.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Hvala, komisar, za vaš odgovor. Rad bi vas vprašal v zvezi
z vašim sektorjem, kmetijstvom, kako mislite, da bi inovacije lahko pomagale, če se jih
uporabi v kmetijsko-živilski proizvodni verigi, ne samo v boju proti podnebnim
spremembam, temveč tudi pri obravnavi in preprečevanju neželenega učinka, za katerega
vsi vemo, da ga bodo imele na podeželsko življenje.

Dacian Cioloş,    član Komisije. − (FR) Gospod predsednik, na praktični ravni lahko to
zajamčimo z zagotavljanjem spodbud za kmete, da povzamejo kmetijske prakse, ki ne le
spoštujejo okolje in kakovost tal, vode in biotsko raznovrstnost, temveč tudi zagotavljajo,
da bodo kmetje lahko zmanjšali emisije ogljika in ohranili več ogljika v zemlji.

Načrtujemo, zlasti v okviru drugega stebra skupne kmetijske politike – vključno z
naložbenimi ukrepi, ki naj bi kmetom omogočili posodobitev njihovega delovanja –,
zagotoviti kmetom pobude, da te naložbe usmerijo v prizadevanja za zmanjšanje emisij
ogljika. Na primer, stopnja javnega sofinanciranja za traktor z visokimi ali običajnimi
emisijami ogljika ne bo enaka kot za traktor in kmetijsko opremo z nižjimi emisijami
ogljika. Tako bomo javna sredstva uporabili kot spodbudo za kmete, da to vprašanje
upoštevajo.

Drugič, nameravamo ustvariti instrument, ki bo prispeval h kmetijstvu, temelječemu na
znanju, namreč takšnemu kmetijstvu, ki nam bo omogočalo uporabo rezultatov raziskav,
razvoja in inovacij – vključno z raziskavami, izvedenimi v okviru skupne raziskovalne
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strategije – in uvedbo vseh teh rezultatov v prakso. Ustvarili bomo mrežo dobrih praks in
inovacij na evropski ravni, mrežo, ki vsebuje raziskovalce, svetovalce, inštruktorje, kmete
in živilsko industrijo, da bi omogočili skrajšanje verige od pridobitve znanja do njegove
uporabe v praksi. Na ta način lahko tudi prispevamo – zahvaljujoč tehnologijam in
kmetijskim tehnikam, ki jih bodo uporabljali kmetje – ne le k zagotavljanju gospodarske
konkurenčnosti, temveč tudi manjšemu vplivu kmetijske dejavnosti na podnebne
spremembe.

Predsednik. −    Vprašanje št. 20 predložil Nikolaos Chountis (H-000170/11)

Zadeva: Nujnost spremembe proračuna EU

Izbruh krize leta 2008 je povzročil povečanje primanjkljaja in dolga držav članic EU na
raven brez primere v preteklosti ter s tem večje stroške posojil in hude težave pri
odplačevanju dolga. Skoraj vse vlade držav članic EU so sprejele stroge programe varčevanja,
da bi zmanjšali tako javno porabo kakor programe javnih naložb. Učinek tega se je takoj
občutil, izrazito so se zmanjšale socialne pravice, kar je povzročilo širjenje recesije. Ob
upoštevanju, da je proračun EU glavni instrument za rast, in glede na dejstvo, da še ni bil
bistveno prestrukturiran v odziv na nove spremembe, ki so posledica splošne gospodarske
in dolžniške krize:

Ali Komisija upošteva predloge za splošno prestrukturiranje proračuna EU, ki vključuje
spremembe proračunskih smernic in sredstev, da bi pomagali državam članicam pri
odzivanju na socialne posledice krize ter podprli njihova prizadevanja za spodbujanje
rasti?

Janusz Lewandowski,    član Komisije.  − Vprašanje, naslovljeno na Komisijo, pravzaprav
zadeva diagnozo dejanskega stanja gospodarstva v Evropi kot tudi recept. Do neke mere
lahko govorim o diagnozi in receptu. Da, smo v Evropi varčevanja, kar pomeni socialno
boleče prihranke, politično drage in gospodarsko nujne, vendar do neke mere izziv za zelo
krhko okrevanje evropskega gospodarstva.

Evropska komisija odločno podpira javnofinančno konsolidacijo kot osnovni pogoj za
trajnostno rast, toda bolj kot kdaj koli se zavedamo občutljivosti gospodarske razprave,
ki poteka zdaj o težavi „ponovni zagon ali varčevanje“, o tem pa se je še danes razpravljalo
v kolegiju. V dolgoročnem smislu in če preberete strategijo 2020, je to jasno kot pri
ponovnem zagonu strategije o enotnem trgu, toda to zadeva sprostitev potenciala
evropskega gospodarstva. Evropski proračun bi moral biti odgovor zdaj, ko potrebujemo
rast in delovna mesta.

To pa zaradi posebne narave evropskega proračuna, ki je osredotočen na naložbe. Pri
nacionalnih proračunih gre predvsem za socialne transferje; pri evropskem proračunu gre
predvsem za naložbe, zato bi lahko prišlo do pomnoževalnega učinka na delovna mesta
in rast, in če pogledamo predlog za leto 2012, kaj raste s konkurenčnostjo, vidimo, da
kohezija, se pravi strukturno financiranje ter raziskave in razvoj; druga kategorija
naraščajočih stroškov zadeva migracijo. Tovrstni izdatki torej vodijo do rasti in delovnih
mest. Dolgoročno bi moralo enako veljati za predlog, ki ga bomo razkrili konec junija za
naslednjo finančno perspektivo, in s tem veliko dodali tistemu, kar sem že omenil glede
energije in vseevropske infrastrukture na splošno, kar tudi vodi do rasti in delovnih mest.

Torej lahko rečem, da bi evropski proračun zaradi svoje narave lahko bil mehanizem
uresničevanja v času varčevanja, ki bi zamenjal običajno zmanjšanje naložb na nacionalni
ravni. Zato moramo do konca izkoristiti ta potencial evropskega proračuna.
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Hvala, komisar, za vaš odgovor. Ne vem, ali
Komisija trenutno razpravlja o zadnjih poročanjih novinarjev o grškem dolgu, z
omenjanjem skrivnih srečanj, prestrukturiranja dolga, novih posojil in možnosti, da Grčija
zapusti evroobmočje. Obenem živimo z drastičnimi učinki memoranduma. Brez trajnostne
rasti dolg ne bo odplačan in gospodarstvo se ne bo izboljšalo. Moje vprašanje se glasi:
Kakšne ukrepe predlagate takoj zdaj v povezavi s proračunom, da bi pomagali državam,
ki jih je prizadela kriza, na primer Grčiji?

Janusz Lewandowski,    član Komisije.  − Priznam, vendar je to tako pomembno in tako
nujno vprašanje, da se je v kolegiju razpravljalo o uhajanju informacij z zasedanja prejšnji
teden.

To priliva olje na ogenj, kar zadeva špekulacije. Takšno uhajanje ima svojo ceno in posledice
takega slabšalnega ozračja glede Grčije tej državi niso v pomoč. To je vir skrbi za naslednja
zasedanja o pogojih za grški program prestrukturiranja ter o grškem pogojnem svežnju
pomoči. Vendar tu nisem zato, da bi razpravljal o tem, o čemer bi se morali dogovoriti
pristojni člani Komisije in Mednarodni denarni sklad v sodelovanju z grškimi oblastmi.

Lahko le zaželimo vse najboljše domačim prizadevanjem, ki so verjetno politično zelo
boleča in vlado, ki sprejema te ukrepe, drago stanejo. Priznam, da uhajanje informacij
priliva olje na ogenj, kar zadeva špekulacije, in slabša pogoje za morebitno okrevanje v
Grčiji.

Predsednik. −    Vprašanje št. 21 predložila Marian Harkin (H-H-000161/11)

Zadeva: Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč

Ali lahko glede na to, da je leto 2011 evropsko leto prostovoljstva, Komisija Parlamentu
posreduje nove informacije o trenutnem stanju zakonodajnega postopka o ustanovitvi
evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (EVHAC)?

Predvsem nas zanima, kateri ukrepi bodo najverjetneje sprejeti na podlagi rezultatov
javnega posvetovanja, pa tudi, ali lahko Komisija navede, kateri specifični pilotski projekti
so bili izbrani doslej?

Kristalina Georgieva,    članica Komisije.  − Gospod predsednik, potrudila se bom na kratko
odgovoriti.

Lizbonska pogodba predvideva ustanovitev evropske prostovoljske enote za humanitarno
pomoč, ki naj bi vzpostavila okvir za skupni prispevek mladih Evropejcev k humanitarnim
dejavnostim Unije. Lani, leta 2010, smo pregledali takratne razmere glede prostovoljstva
na podlagi dvostranskih srečanj, raziskav in namenske konference septembra 2010. Zato
smo 23. septembra sprejeli sporočilo, ki uvaja postopni pristop za enoto.

V prvi fazi popisa smo lahko opredelili sedanje vrzeli, potrebe in pogoje za prostovoljske
enote, ki naj bi pozitivno prispevale k humanitarni pomoči EU. Letos, leta 2011, je glavna
dejavnost nadaljnji razvoj pristopa, vključno z javnim posvetovanjem zainteresiranih
strani, katerega rezultati bodo na voljo do konca tega meseca, maja 2011. Drugo pa je
pripravljalni ukrep, ki Komisiji omogoča financiranje pilotnih projektov, namenjenih
izbiranju, usposabljanju in nameščanju omejenega števila prostovoljcev glede na sprejetje
zakonodajnega predloga. Tretjič, izvedli bomo popolno oceno učinka in tako ugotovili,
kakšni so morebitni gospodarski in socialni učinki prostovoljske enote. Rezultati teh
dejavnosti bodo vključeni v predlog uredbe, ki bo vložen leta 2012.
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Rezultati javnega posvetovanja zainteresiranih strani kot tudi izbranih pilotnih projektov
bodo predstavljeni na namenski konferenci, organizirani junija 2011, letos v Budimpešti
pod pokroviteljstvom madžarskega predsedstva.

Marian Harkin (ALDE). -   Gospod predsednik, glede na to, da imamo omejen čas in da
je komisarka odgovorila na moje vprašanje precej natančno, sem končala.

Predsednik. −    Vprašanje št. 22 predložil Bernd Posselt (H-000169/11)

Zadeva: Humanitarna pomoč za Libijo

Kakšno je stanje glede humanitarne pomoči Komisije protestnikom in nedolžnemu
civilnemu prebivalstvu v Libiji in na drugih severnoafriških kriznih območjih? Kako Komisija
ocenjuje dejavnosti na tem področju v zadnjih mesecih?

Vprašanje št. 25 predložila Sarah Ludford (H-000193/11)

Zadeva: Civilni in vojaški odziv na krizne razmere

Konflikt v Libiji je pokazal, kako pomembna je zmožnost Evrope, da mobilizira vrsto virov
za hitro odzivanje.

Kako Komisija ocenjuje napredek EU na področju njene zmožnosti za usklajeno uporabo
vojaških in humanitarnih zmogljivosti?

Kakšno je stanje napredka v zvezi s predlogom za ustanovitev stalnega organa, ki bi
usklajeval civilni in vojaški odziv EU ter držav članic na krizne razmere?

Kristalina Georgieva,    članica Komisije.  − Od začetka libijske krize Evropska unija
izpolnjuje svoje obveznosti, da bi ublažila trpljenje civilnega prebivalstva s tem, ko
zagotavlja pravočasno in znatno humanitarno pomoč.

Do danes je Komisija namenila 50 milijonov EUR – 40 milijonov iz našega proračuna za
humanitarno pomoč in 10 milijonov EUR iz proračunske postavke za civilno
zaščito – 27 držav članic pa je skupaj prispevalo 52 milijonov EUR, kar pomeni, da je
skupni znesek humanitarne pomoči EU 102 milijona EUR. Mi daleč največ prispevamo
za potrebe ljudi v Libiji.

Naša humanitarna sredstva podpirajo dejavnosti, ki jih izvajajo partnerji, agencije ZN,
Rdeči križ in Rdeči polmesec ter nevladne organizacije. Naše dejavnosti se nanašajo na
nujne potrebe znotraj Libije in potrebe ljudi, ki so zbežali iz Libije. Do danes je državo
zapustilo 740 tisoč muslimanskih delavcev migrantov v iskanju varnosti.

Znotraj Libije naše dejavnosti zajemajo evakuacijo okoli 2 tisoč civilistov po morju iz
Misrate, zagotavljanje hrane, vode, sanitarnih in zdravstvenih potrebščin v Misrati ter
drugih območjih Libije in druge potrebščine za hrano, saj pričakujemo, da se bodo razmere
glede hrane v naslednjih štirih do šestih tednih poslabšale.

V obmejnih območjih zunaj Libije Komisija podpira predhodno razmestitev nujnih zalog.
Podpiramo tudi dejavnosti v Tuniziji, Egiptu in Alžiriji za ljudi, ki so zapustili Libijo.

Mehanizem EU za civilno zaščito je bil aktiviran dvakrat: prvič za podporo konzularnih
dejavnosti držav članic za evakuacijo naših državljanov – evakuiranih je bilo
5800 Evropejcev – in drugič za omogočanje vrnitve domov delavcem migrantom, ki so
obtičali v Tuniziji in Egiptu. Ob podpori Komisije smo zagotovili 157 letov iz držav članic
in financirali povratek v domovino državljanov tretjih držav prek Mednarodne organizacije
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za migracije. Skupno je varno prispelo domov več kot 56 tisoč ljudi. To seveda pomaga
zmanjšati tveganje za val migrantov v Evropi.

Kljub neprestanim spopadom in njihovi širitvi v različne dele Libije opravljajo humanitarne
organizacije izjemno delo, kar zadeva preprečevanje velike humanitarne katastrofe. Na tej
točki je naša največja skrb, da je v velikih delih Libije, ki jih nadzira Gadafi, dostop teh
humanitarnih delavcev omejen.

Rada bi vam zagotovila, da si bo Komisija še naprej prizadevala pomagati ljudem, ki jih je
prizadel ta konflikt.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, komisarka, najlepša hvala za vašo
predanost v tej zadevi. To bi želel kar se da močno poudariti. Rad bi zastavil le naslednje
vprašanje: včeraj ali danes so Združeni narodi zaprosili za premirje, da bi lahko poskrbeli
za humanitarne potrebe. Ali humanitarna pomoč dejansko doseže večino prebivalcev
Libije in kaj mislite, kakšen je odstotek države ali prebivalcev, ki jih organizacije za pomoč
ne morejo doseči.

Sarah Ludford (ALDE). -   Komisarka, ali bi nam lahko glede na resolucije Parlamenta in
sklepe Sveta iz lanskega decembra predstavili vašo oceno napredka, ki je bil dosežen od
poročila gospoda Barnierja leta 2006 na področju oblikovanja res skladnega hitrega odziva
ali mehanizma za odziv na nesrečo: takšnega, ki združuje humanitarna sredstva, sredstva
za civilno zaščito in vojaška sredstva in ki ima predhodno zbrana sredstva držav članic
namesto ad hoc pristopa? Ali smo se učinkovito organizirali? Ali nam lahko to potrdite?

Kristalina Georgieva,    članica Komisije.  − Naj odgovorim na prvo vprašanje, da je dostop
do območij v Libiji, kjer potekajo vojaške operacije, omejen, vendar smo lahko
vseeno – zahvaljujoč pogumu humanitarnih delavcev – dosegli dve skupini prizadetih
prebivalcev v Misrati kot tudi v mestih v obalnem območju, kjer potekajo spopadi. Nismo
pa mogli doseči prizadetega prebivalstva v zahodnem delu Libije, ki je pod nadzorom
Gadafija.

Zelo nas skrbi tudi, ker vse več Libijcev beži iz države. Izmed 740 tisoč ljudi, ki sem jih
omenila danes, je okoli 50 tisoč Libijcev in njihovo število narašča, zato nas čaka dodaten
izziv, kako pomagati tem ljudem. Večina se jih seli v gostiteljske skupnosti v Tunizijo in
Egipt. Zdaj moramo najti način, kako podpreti te skupnosti.

Kar zadeva premirje, smo pozivali k premirju, da se omogoči varen dostop za humanitarno
pomoč in seveda zelo podpiramo ZN v tem pogledu. Lahko vam zagotovim, da smo v
stalnem stiku z ZN in UNHCR, da lahko odpošljemo pomoč, ko se za to pojavi priložnost,
kot smo storili v številnih primerih, recimo v Misrati.

Pravzaprav je bilo zastavljeno ločeno vprašanje o usklajenem odzivu. Ali lahko nadaljujem
z odgovorom na to vprašanje? Dosegli smo znaten napredek pri spodbujanju dela glede
sporočila za učinkovitejše odzivanje EU na nesreče, ki ga je Svet konec lanskega leta soglasno
podprl. Nameravamo dejansko pospešiti delo na področju izvajanja tega sporočila, tako
da bi do konca tega koledarskega leta vzpostavili evropski center za odzivanje v izrednih
razmerah, ki bi deloval 24 ur na dan 7 dni v tednu. Ustanovljen bo na podlagi sedanjega
MIC – centra za nadzor in obveščanje – in tudi na podlagi ekip za nujno humanitarno
pomoč, ki so obstajale v ECHO. Fizično bo lahko deloval 24 ur na dan 7 dni v tednu.

Lansko leto, predvsem v okviru odziva na nesrečo na Haitiju, pakistanske poplave in danes
v odziv na Libijo, smo vzpostavili zelo močne in učinkovite delovne odnose z vojaškim
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osebjem EU v Evropski službi za zunanje delovanje do te stopnje, da lahko zdaj vojaško
osebje EU imenuje osebe za zvezo kot del humanitarnih ukrepov, s čimer lahko zagotovimo,
da načrtujemo in izvršujemo skupaj kot eno.

Če odkrito odgovorim na vaše vprašanje: da, napredujemo. Žal smo se zaradi dogodkov
lansko leto znašli v izjemno težkih razmerah v letu 2010 – in tudi letos –, ki so zelo močna
spodbudila za napredek pri tem delu.

Predsednik. −    Vprašanje št. 24 predložil Pat the Cope Gallagher (H-000190/11)

Zadeva: Konzervirani ribji izdelki v pošiljkah pomoči v hrani

Ali je Komisija v pošiljke hrane, ki jih je Evropska komisija poslala državam s humanitarno
krizo, vključila predelane in konzervirane ribje izdelke? Ali se Komisija ne strinja, da so
predelani in konzervirani ribji izdelki optimalna pomoč v hrani, saj vsebujejo velike količine
beljakovin, imajo dolg rok trajanja in se lahko hitro dostavijo?

Kristalina Georgieva,    članica Komisije.  − Evropska unija je ena od največjih donatork
pomoči v hrani. Komisija se je zavezala, da bo vodilna pri zagotavljanju, da imajo najbolj
ranljivi ljudje v krizi dostop do varne, ustrezne in hranilne hrane. Komisija sama ne izvaja
ukrepov pomoči. Zagotavlja sredstva partnerskim organizacijam – agencijam ZN,
mednarodnim nevladnim organizacijam, družini Rdečega križa – ali partnerjem, ki imajo
obsežne izkušnje na področju izvajanja ukrepov pomoči med najbolj ranljivimi ljudmi.

Naši izvajalski partnerji so pooblaščeni za odločanje, kakšne so najbolj ustrezne potrebe
po pomoči v hrani v določenih okoliščinah. Spodbujamo jih, da čim več kupujejo lokalno
hrano. Zakaj? Ker s tem koristno pomagajo lokalnim kmetom in ne pride do tega, da bi
hranili ljudi ter obenem uničili vir dohodka lokalnih kmetov s tem, ko bi zagotavljali našo
lastno hrano. Komisija vedno potrjuje te izbire in skrbi, da se upoštevajo dejavniki, kot so
razpoložljivost in hranilna kakovost proizvodov, prehrambene navade lokalnih prebivalcev,
razpoložljivost prostorov za kuhanje in stroški, vključno s stroški prevoza.

Na tej podlagi bo določena natančna sestava naše pomoči v hrani. Konzervirana hrana
seveda ima prednosti, tudi konzervirane ribe, saj ima daljši rok trajanja in je zato primerna
za upravljanje zaloge. Ima pa tudi nekaj pomanjkljivosti, ki so včasih povezane s stroški
ali prehrambenimi navadami lokalnih prebivalcev. Zato moramo biti vedno prepričani,
da z dejanji pomagamo ljudem na najbolj učinkovit način.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Hvala za vaš odgovor, komisarka, ki mu verjamem.
V vaših govorih ste večkrat omenili prehrano in konzervirane ribe ustrezajo vsem merilom:
so poceni, vsebujejo veliko beljakovin, ni potreben prevoz s hladilnimi vozili niti jih ob
dostavi ni treba shraniti v hladilnico, seveda pa imajo dolg rok trajanja. Kar pa zadeva
kuhanje, so ribe že kuhane. V mislih imam zlasti skušo in sled.

Sprašujem vas, ali bi lahko uporabili vaše službe, da bi vsaj predlagali uporabo konzerviranih
rib? Mi smo ljudje, ki prispevamo sredstva za to, in rad bi se srečal z nekom iz vašega
generalnega direktorata, da bi se o tem pogovoril, kajti prihajam s področja, kjer je veliko
rib, ni pa nobenega drugega delovnega mesta. Poskusiti bi morali pomagati lastnim ljudem
in s tem tudi drugim.

Kristalina Georgieva,    članica Komisije. − Kar ste izpostavili, je zelo umestno. Preučiti
moramo tudi visoko hranilno vrednost in preprostost uporabe. Obenem bi rada posvarila
pred razširitvijo posega Komisije pri vnaprejšnjem odločanju, kakšna točno bi morala biti
sestava pomoči v hrani v katerih koli okoliščinah.
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V Evropski uniji smo prevzeli zelo pomembno vodilno vlogo, kar zadeva pomoč v hrani,
ko smo sprostili pomoč v hrani ali, z drugimi besedami, ne zahtevamo, da je v evropsko
pomoč v hrani vključena hrana, proizvedena v Evropi. Včasih se kmetijski presežki iz
Evrope uporabijo za pomoč v hrani.

Ne zahtevamo, da je hrana, ki se zagotovi ljudem v katerih koli okoliščinah, najbolj primerna
za določene okoliščine. In zakaj? Če sprostimo našo pomoč v hrani, to našim partnerskim
organizacijam omogoča, da kupijo hrano lokalno in deluje kot spodbuda za lokalne kmete.
Na koncu ne bomo pošiljali hrane iz Evrope, uničevali možnosti za preživetje lokalnih
kmetov in jim nato zagotavljali razvojno pomoč in dejansko pošiljali še več hrane, ker smo
ubrali nespameten pristop k pomoči v hrani.

Lahko vam zagotovim, da se na svetovni ravni dejanja Evrope v tem pogledu štejejo za
pravilna, in za ta pristop k pomoči v hrani nam čestitajo ljudje v državah v razvoju in naši
razvojni partnerji. Ob povedanem pa podpiramo tudi predhodno razmestitev hrane, za
kar so konzervirane ribe zelo primerne. Lahko vam zagotovim, da se trudimo ravnati prav.
Če gre za pravo stvar, jo seveda spodbujamo.

Zelo dobrodošli ste, če želite obiskati naše službe – vedno smo zelo veseli izmenjave z
Evropskim parlamentom.

Predsednik. −   Baronica Ludford, dobili ste odgovor. Želite pritiskati name za dodaten
odgovor? Ali to želite? Dobili ste odgovor na vaše vprašanje.

Sarah Ludford (ALDE). -   Prav zares! Sklepi Sveta iz lanskega decembra so govorili o
različnih predlogih Komisije v letu 2011. Nisem strokovnjak na tem področju, vendar se
o njih ni pisalo in spraševala sem se, ali so bili sprejeti. To sega nazaj do predlogov, ki so
jih podali v preteklosti, tudi kolegi iz moje politične skupine, za pospešeno organizacijo
EU. Parlament je pozival k evropski enoti za civilno zaščito, z zamislijo o nekakšnem
stalnem organu, da se nam ne bi bilo treba kar naprej zanašati na ta način iz rok v usta;
vzpostavili bi mehanizme, da bi lahko zelo hitro začeli ukrepati. Vem, da ste rekli, da smo
dosegli napredek, toda ali se približujemo res idealnim razmeram?

Kristalina Georgieva,    članica Komisije. − Sklepi Sveta so nas pooblastili, da si prizadevamo
za vzpostavitev evropske enote za civilno zaščito, ki je predvidljiva in pripravljena na
takojšnje delovanje na podlagi modulov, ki bi jih države članice namenile za uporabo in
transport tja, kjer so takoj potrebni, ko pride do nesreče.

Pravzaprav je precej občudovanja vredno, da smo danes tu, kjer smo, kajti imamo že
104 module, ki so jih pri nas registrirale države članice, in imamo njihovo zavezo, da lahko
uporabimo in posredujemo pomoč na predvidljiv način, dokler ne bodo potrebovale teh
modulov za boj proti nesrečam doma.

Še vedno nas čaka delo, kar zadeva opredelitev vrzeli in način, kako jih bomo premostili.
Zato bomo marljivo delali in nato pri organih za odobritev, Svetu in Parlamentu, zaprosili
za odobritev pristopa, ki ga predlagamo za zapolnitev vrzeli.

Vzpostavitev evropskega centra za odzivanje na nujne primere pa napreduje hitreje, kot
je bilo predvideno lansko leto. Lahko vam zagotovim, da bi veliko spremenil, saj bi nam
omogočil, da pospešimo načrtovanje scenarijev – za kakšne nesreče moramo biti
pripravljeni, in tudi oblikovanje modulov dodeljenih sredstev držav članic.

Besede, ki so prinesle spremembo, so bile „prostovoljna zaveza držav članic“. Ko pa se ta
zaveza enkrat da, ta sredstva pripadajo Skupnosti in jih lahko mi razporejamo.
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Predsednik. −    Vprašanje št. 26 predložil Jim Higgins (H-000157/11)

Zadeva: Podnebne spremembe in vloga kmetov

Ali ima Komisija stališče o tem, kako pomembno vlogo je treba v boju proti enemu največjih
okoljskih izzivov našega časa dati kmetom glede ponorov ogljika, gozdov in drugih
ukrepov?

Kako namerava Komisija podpreti kmete v njihovem boju proti podnebnim spremembam?

Connie Hedegaard,    članica Komisije. − Tako kmetijstvo kot gozdarstvo lahko seveda
igrata pomembno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev EU, emisije toplogrednih plinov
iz kmetijstva, razen CO2, pa so dejansko vključene v mehanizem skupnih prizadevanj EU,
toda emisije in odstranjevanje CO2 v povezavi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč
in gozdarstvom (kar imenujemo LULUCF) niso del sedanje zaveze za zmanjšanje, ki je bila
sprejeta leta 2008 v podnebnem in energetskem svežnju.

Toda v sklopu svežnja sta Evropski svet in Parlament od Komisije zahtevala, da oceni, kako
bi ju vključili v zaveze EU glede zmanjšanja do sredine leta 2011, in da pripravi ustrezen
zakonodajni predlog. Zato Komisija namerava objaviti ustrezno sporočilo letos poleti, tj.
zelo kmalu.

Vključitev bi lahko okrepila okoljsko celovitost naših podnebnih zavez, kar bi zagotovilo,
da so zajete vse emisije in odstranitve, obenem pa bi se okrepila vidnost prizadevanj kmetov
in gozdarjev za povečanje ponorov prek trajnostnega upravljanja rabe zemljišč.

Sedanja SKP vključuje instrumente, ki obravnavajo podnebne spremembe, večinoma prek
številnih vzporednih koristi med kmetijsko-okoljskimi politikami in ukrepi na področju
podnebja. Prvi steber zagotavlja dohodkovno podporo za kmete, ki morajo spoštovati
navzkrižno skladnost – pojem, ki zajema izhodiščne obveznosti, od katerih se nekatere
nanašajo na ukrepe na področju podnebja. Politika za razvoj podeželja v drugem stebru
omogoča državam članicam dostop do bolj usmerjenih ukrepov na področju podnebnih
sprememb.

Sistematski pregled leta 2008 je ponovno potrdil, da so podnebne spremembe eden od
glavnih izzivov, ki jih je treba obravnavati, in že ukrepi v zvezi z gozdarstvom – na primer
pogozdovanje – se lahko podprejo v okviru politike za razvoj podeželja.

Preoblikovano SKP z bolj zelenim prvim stebrom, ki uvaja nepogodbene in letne okoljske
ukrepe, ki presegajo navzkrižno skladnost, in drugim stebrom, ki je bolj osredotočen na
podnebne ukrepe ob podpori strokovne službe za svetovanje kmetijam, bi lahko prilagodili
tako, da bi bila kmetom v pomoč pri upravljanju njihovih sistemov rabe zemljišč, tako da
bi prispevali k ukrepom na področju podnebja (blažitev) in tudi postali manj ranljivi za
podnebne spremembe (prilagoditev). To vsekakor nameravamo doseči z naslednjo SKP.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Rad bi se zahvalil komisarki. Jasno je, da gre njena politika v
pravo smer. Glede na stanje kmetijstva v gospodarstvu moje države je vsekakor res zelo
pomembna. Na primer, leta 2010 je neto nakazilo EU v kmetijski proračun Irske po ocenah
znašalo 978,3 milijona EUR. Očitno je, da želijo kmetje sodelovati z vami na področju
podnebnih sprememb in drugih podobnih zadev, toda morajo prejeti nadomestilo in
sredstva, če želimo doseči takšno sodelovanje. Jasno je, da so pripravljeni sodelovati, toda
obenem tega ne morejo storiti brez nadomestila, brez ekonomike, brez denarja.
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Connie Hedegaard,    članica Komisije. − Mislim, da se načeloma strinjamo. Uporabljate
besedo „nadomestilo“. Raje bi rekla, da bi se morala skupna kmetijska politika bolj usmeriti
v razmere, kjer bi bila na voljo neka pomoč za ljudi, ki prispevajo nekaj za skupno dobro.
Tako postane mnogo bolj oprijemljiva in konkretna možnost za kmete, da se pomikajo v
pravi smeri in nekaj storijo za podnebje, kakovost voda ali kar koli, tako da dobimo več
vrednosti za subvencije, ki jih dodelimo kmetijstvu. Takšno je vsaj bistvo našega razmišljanja
v Komisiji.

Predsednik. −    Vprašanje št. 27 predložil Justas Vincas Paleckis (H-000162/11)

Zadeva: Enakost spolov v boju proti podnebnim spremembam

Po globalnem indeksu podnebnega tveganja za leto 2011 je med 35 državami na svetu z
najvišjim tveganjem tudi šest držav članic Evropske unije. Z vidika podnebnih sprememb
so ženske med najranljivejšimi osebami, saj tvorijo največji delež najrevnejšega prebivalstva.
Medtem ko je priznano, da je enakost spolov nujen pogoj za uresničevanje trajnostnega
razvoja in razvojnih ciljev tisočletja, pa po mnenju izvedencev politika podnebnih
sprememb temu načelu ne namenja dovolj pozornosti. Očitno ne obstaja postopek za
vključevanje žensk v boj proti podnebnim spremembam.

Kakšne ukrepe namerava sprejeti Evropska komisija za vključevanje vidika enakosti spolov
v evropsko politiko boja proti podnebnim spremembam?

Connie Hedegaard,    članica Komisije.  − Evropska unija že dolgo spodbuja enakost spolov.
Komisija to podpira z dobro ustaljeno prakso razširjenega posvetovanja znotraj in zunaj
Komisije. Predvsem posvetovanje vseh služb Komisije omogoča, da se upoštevajo vidiki
enakosti spolov iz vseh zakonodajnih predlogov in drugih pobud, vključno v zvezi s
podnebnimi spremembami.

Komisija se zaveda resnega socialnega vpliva podnebnih sprememb na ženske kot tudi
pomembne vloge žensk v boju proti podnebnim spremembam. Oktobra 2009 je Komisija
pozvala k ustanovitvi platforme, ki bi omogočila, da se sliši glas žensk, predvsem kot akterk
v boju proti podnebnim spremembam.

Poleg tega Komisija tesno sodeluje z državami članicami in predsedstvi EU, da bi razvili
kazalnike za spremljanje 12 problematičnih področij tako imenovanih pekinških izhodišč
za ukrepanje na ravni EU.

Zato je Komisija v strategiji za enakost žensk in moških 2010–2015 opredelila razvoj
kazalnikov na področju žensk in okolja kot prednostno nalogo v okviru prihodnjega dela
Evropskega inštituta za enakost spolov. Vemo tudi, da želi dansko predsedstvo v prvi
polovici naslednjega leta razviti kazalnike na tem področju, posvečene predvsem podnebnim
spremembam. Evropski inštitut za enakost spolov naj bi pripravil poročilo, Svet pa bi lahko
sprejel posebne sklepe o tem vprašanju proti koncu semestra danskega predsedovanja.

Podnebne spremembe in ženske so torej vsekakor na dnevnem redu.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – Hvala za vaš celovit odgovor. Pred nekaj leti je Komisija
objavila, da so podnebne spremembe zdaj glavna grožnja za varnost in da ima človeštvo
na voljo približno 10 let, v katerih bodo spremembe še reverzibilne. Osebno menim, da
so gospodarska kriza, revolucije v Severni Afriki in zdaj Fukušima odvrnile pozornost od
boja proti podnebnim spremembam. Imate tudi vi tak vtis?
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Connie Hedegaard,    članica Komisije. − Jasno je, da smo se v zadnjih letih znašli pred
številnimi izzivi. Toda kar zadeva Severno Afriko, na primer, moram reči, da – kot je bilo
ravnokar omenjeno – so začetne dogodke v Tuniziji med drugim sprožile višje cene hrane
tam.

Mislim, da je svet videl, da podnebne spremembe niso edini razlog za višje cene hrane, res
pa je, da grožnjo še pomnožijo. Zaradi njih so druge vrste groženj še hujše. Ne gre za eno
ali drugo. Vendar mislim, da se v mnogih pogledih vse več držav, vlad, podjetij in sektorjev
začenja zavedati, da obstaja povezava med obravnavo podnebnih sprememb in
zagotavljanjem varnosti ljudem.

Predsednik. −    Vprašanje št. 28 predložil Zbigniew Ziobro (H-000164/11)

Zadeva: Stroški znižanja emisij CO2 v Evropski uniji

Evropska unija namerava do leta 2020 zmanjšati obseg emisij CO2 za 20 %. Takšen
ambiciozen cilj ni mogoče doseči brez posledic za gospodarstvo držav članic. Že sedaj
veliko podjetij seli svojo proizvodnjo izza meja Evropske unije, saj niso zmožna plačevati
stroškov evropske podnebne politike.

Ali je Komisija izvedla analizo, ki bi pokazala, kakšen vpliv bo imelo znižanje emisij CO2
na gospodarsko stanje držav Evropske unije?

Katere države nosijo največ stroškov takšne operacije in kako to vpliva na njihov BDP?

Kolikšni bodo stroški za gospodarstva evropskih držav pri zmanjšanju emisij za 10 % in
15 % do leta 2020?

Connie Hedegaard,    članica Komisije.  − Komisija se je dejansko že marca in aprila 2010
odzvala na podobna vprašanja poslanca gospoda Ziobra za pisni odgovor o stroških
znižanja emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji do leta 2020 in o vprašanju selitve
virov CO2.

EU je uspela ločiti gospodarsko rast od svojih emisij. Od leta 1990 se je BDP EU povečal
za 45 %, medtem ko so se emisije zmanjšale za 13 %, to pa zajema podatke za leto 2010,
kar pomeni, da je bilo to po krizi. V istem obdobju je proizvodna industrija Evropske unije
zabeležila več kot 30 % rast. Ti podatki kažejo, da gre lahko neprekinjena rast z roko v roki
z zmanjšanjem emisij. Na primer, dejansko je ocenjeno, da je med letoma 2005 in 2009
samo industrija obnovljive energije zagotovila 550 tisoč novih delovnih mest.

Prvič, kar zadeva selitev virov CO2, bi Komisija rada poudarila, da sta se Evropski parlament
in Svet v zadnji spremembi direktive o sistemu trgovanja z emisijami odločila, da bosta to
vprašanje obravnavala z dodelitvijo višjega deleža brezplačnih dovoljenj za sektorje in
podsektorje, kjer naj bi bilo tveganje za selitev virov CO2 znatno. Analiza Komisije, ki je
bila objavljena maja lani, je potrdila, da je dodelitev brezplačnih dovoljenj učinkovito
sredstvo za obravnavo možnega tveganja selitev virov CO2.

Poleg tega so se tveganja za selitev virov CO2 še dodatno zmanjšala, kajti zdaj več kot
80 držav, med njimi vsa gospodarstva v vzponu, izvaja zaveze, ki so jih sprejele v
Københavnu in tudi nacionalne cilje. Moram reči, da Komisija nima dokazov, da podjetja
selijo svojo proizvodnjo iz EU zaradi podnebne politike.

Drugič, Evropska komisija je podrobno ocenila stroške in koristi zmanjšanja emisij CO2

na evropsko gospodarstvo v okviru podnebnega in energetskega svežnja, ki je bil dogovorjen
leta 2008. Kasnejša analiza iz leta 2010 kaže, da so stroški doseganja ciljnega zmanjšanja
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toplogrednih plinov za 20 % padli za najmanj tretjino v primerjavi z analizo iz leta 2008.
Zdaj so ocenjeni na 48 milijard EUR, kar je 0,32 % BDP, predvidenega za leto 2020. Ob
tem bi bilo treba omeniti, da se bodo nekatere od teh naložb povrnile na primer v obliki
prihrankov pri izdatkih za nafto.

Pri razvijanju podnebnega in energetskega svežnja je Komisija ustrezno upoštevala različne
okoliščine v državah članicah v smislu gospodarskega razvoja, bogastva in mešanice
energetskih virov. Poleg tega podnebni in energetski sveženj vsebuje tri posebne mehanizme
za uravnoteženost skupnih stroškov v državah članicah, zato so ta prizadevanja pošteno
in enakovredno porazdeljena.

Zbigniew Ziobro (ECR). -    (PL) Gospod predsednik, najlepša hvala, ker ste bili tako
prijazni, da ste vključili moje vprašanje. Glede na to, da smo zelo pozni, se bom omejil na
en pomislek, če dovolite. Z veseljem bom komisarki posredoval informacije o podjetjih,
ki so se odločila prenesti proizvodnjo iz držav članic EU zaradi omejitev, povezanih z
nižjimi emisijami CO2. Mislim, da bomo, če vam predstavim ta konkretna dejstva, tudi
Komisijo prepričali, da analizira negativne posledice tega procesa za gospodarstva Evropske
unije.

Glede na to, da emisije CO2 ne poznajo meja in da se bodo nadaljevale tudi po selitvi
proizvodnje, kar bo neizogibno imelo negativen vpliv na okolje, bo na zgubi gospodarstvo
Evropske unije, saj izgublja delovna mesta.

Connie Hedegaard,    članica Komisije. − S tem se seveda vsi strinjamo. Zato smo tudi prek
sistema primerjalne analize zagotovili, da bodo sektorji, ki so najbolj izpostavljeni selitvi
virov CO2, dobili skoraj vsa dovoljenja brezplačno.

Toda naj popravim samo en nesporazum: mislim, da moramo biti v Evropski uniji zelo
previdni in ne smemo misliti, da drugi ne počnejo nič. Prejšnji teden sem se vrnila iz Koreje.
Tudi tam uvajajo trgovanje z ogljikom; ugotavljajo, kako točno to početi. Začeli bodo
1. januarja 2015. Kitajska izvaja izjemno velike pilotne projekte na področju trgovanja z
ogljikom. V zelo bližnji prihodnosti ga želijo vzpostaviti kot nacionalni sistem. Uvajajo
tudi okoljske dajatve in tako naprej.

Lahko vam naštejem mnoga konkurenčna gospodarstva, ki so spoznala, da morajo izvajati
tudi velikopotezne okoljske politike, energetske politike in podnebne politike. Spoznali
so tudi, da če to počnejo pametno, bo na koncu koristilo njihovim gospodarstvom.

Predsednik. −   Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo
odgovorjeno pisno (glej Prilogo).

S tem se je čas za vprašanja iztekel.

(Seja je bila prekinjena ob 20.20 in se je nadaljevala ob 21.00)

PREDSEDSTVO: RAINER WIELAND
podpredsednik

19. Tekstilna imena in s tem povezano označevanje tekstilnih izdelkov (razprava)

Predsednik. −   Naslednja točka je priporočilo gospoda Mandersa v imenu Odbora za
notranji trg in varstvo potrošnikov za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi
z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o imenih tekstilnih vlaken
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in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov
ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS, Direktive 96/73/ES Evropskega parlamenta
in Sveta in Direktive 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD)) (A7-0086/2011).

Toine Manders,    poročevalec. −  (NL) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil vsem in zlasti
vsem poročevalcem v senci za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli. Rad bi se zahvalil
Komisiji za način našega sodelovanja. Rad bi se zahvalil tudi Svetu, saj mislim, da smo po
zaslugi madžarskega predsedstva našli pot iz slepe ulice pri tem vprašanju. Predvsem pa
sem vesel, da je to uredba in ne direktiva. Mislim, da so uredbe pravo orodje za dokončno
oblikovanje notranjega trga, kar je, mimogrede, profesor Monti tudi jasno prikazal v svoji
raziskavi.

Izdelujemo preveč zakonodaje, ki se izvaja na različnih ravneh, zaradi česar notranji trg
ne deluje, kot bi moral. Vesel sem, da se v tem primeru razpravlja o tem vprašanju, in
ugotavljam, da smo dejansko izboljšali številne zadeve v zvezi s tem. Predlog je obravnaval
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. V prvotnem predlogu potrošnik dejansko
skoraj ni bil omenjen; mi kot politiki se zavedamo, da moramo ščititi interese potrošnika
v tem poročilu, kar smo dejansko storili.

Obstaja več pomembnih pomislekov in pri tem imam v mislih predvsem raziskave
alergičnih reakcij. Komisija je nakazala, da je pripravljena izvesti študijo teh
najpomembnejših vprašanj. Predstavila jo bo najkasneje do 30. septembra 2013 in vključila
pozitivne rezultate iz študije v dodatno zakonodajo. Svet je navedel, da bi bil pripravljen
pomagati razmisliti o stvareh, če je rezultat pozitiven in dosegljiv.

Razmislimo o alergičnih reakcijah in kemičnih snoveh – priča smo vse večjemu številu
alergičnih reakcij med potrošniki, ki nosijo določena oblačila ali uživajo, vohajo ali vdihavajo
določene izdelke. Mislimo, da je nujno preučiti možnost, da se potrošnike posvari o teh
možnih alergičnih reakcijah. Zelo pogosto se izvajajo tudi nepoštene poslovne prakse.
Dejansko so v Evropski uniji prepovedane od leta 2005, vendar lahko vidimo, da na oznakah
„proizvedeno v“ ni dovolj jasno navedena država proizvodnje.

Premalo zakonodaje je na voljo, kar pomeni, da se pogosto zlorablja. Komisijo smo prosili
tudi, da preuči možnost opredelitve jasnih zakonov in pogojev, ki bi poskrbeli, da lahko
proizvajalci, ki trdijo, da je bil določen proizvod izdelan recimo na Nizozemskem, v Italiji
ali Nemčiji, zagotovili, da to drži. Ne želimo razmer, ko se 99 % proizvoda izdela na
Kitajskem, samo zaključna dela pa v eni od držav članic Evropske unije, nanj pa se vseeno
pritrdi lepa oznaka „Proizvedeno v Evropi“.

To bi na primer zajemalo tudi ponarejanje. Predvsem sem vesel, ker odpiramo vrata
sodobnih tehnologijam, ker se ne držimo preprostih staromodnih tekstilnih etiket na
tekstilnih izdelkih in bomo dejansko preučili možnost uporabe sodobnih tehnologij, da
se potrošniku zagotovi najboljše možne informacije. Svet je že neposredno pristal na
oznake, ki navajajo, ali oblačilo vsebuje živalske proizvode, saj je vse težje ugotoviti, ali je
krzno pravo ali umetno, za mnoge potrošnike pa je takšna informacija pomembna.

Študija, ki jo bo izvedla Evropska komisija, naj bi predvsem odpravila ovire za ustrezno
delovanje notranjega trga in predvidela napredek na področju elektronskega poslovanja.
Če želimo več elektronskega poslovanja, moramo zagotoviti evropske standarde za
označevanje. Upam, da bo ta študija to razjasnila.
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Zdi se mi tudi, da v sodobnem svetu ni več treba, da so podatki na oznaki v 23 jezikih, saj
sodobne tehnologije lahko zagotovijo boljše rešitve za ta problem.

Upam, da bo izjava Sveta jutri pozitivna in da nam bo vsem zagotovila pozitiven rezultat,
in rad bi se zahvalil vsem, ki so prispevali k njemu.

Enikő Győri  , predsedujoča Svetu.  −  (HU) Gospod predsednik, komisar, gospod Manders,
gospe in gospodje, izjemen dosežek je, da je bil dosežen dogovor o drugi obravnavi predloga
uredbe o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim označevanjem tekstilnih izdelkov.
To ne bi bilo mogoče brez tesnega sodelovanja treh institucij.

Dovolite mi, da se v imenu Evropskega parlamenta zahvalim Svetu za odlično sodelovanje.
Rada bi se zahvalila predvsem poročevalcu gospodu Toineju Mandersu in njegovim kolegom
za izjemno koristno delo, ki so ga prispevali v ta proces. Cenim tudi delo švedskega,
španskega in belgijskega predsedstva, kajti sedanji rezultat je posledica njihovega izjemno
kakovostnega dela.

Komisija je bila ves čas zelo konstruktivna in sodelujoča partnerica in zahvalo si zaslužijo
tudi vsi njeni člani. Če bo šlo vse po načrtih, bo Svet lahko sprejel besedilo uredbe zgodaj
jeseni, zato bo zakonodaja veljala od leta 2012.

Ta uredba bo znatno prispevala k delovanju notranjega trga in bo okrepila konkurenco v
tem pomembnem sektorju. Poenostavitev in razvoj sedanjega regulativnega okvirja za
razvoj in uporabo novih tekstilnih vlaken bosta spodbudila inovacije v tekstilni industriji
in industriji oblačil. Uporabniki vlaken kot tudi potrošniki bodo lahko prej uživali izkoriščali
prednosti novih in inovativnih izdelkov.

Madžarsko predsedstvo verjame, da bo uredba zagotovila večjo pravno varnost
gospodarskih subjektov in izboljšala varstvo potrošnikov na notranjem trgu.

Zaradi določbe o reviziji lahko sozakonodajalci sprejemajo odločitve na podlagi poznavanja
dejanskega stanja, ker bo Komisija izvedla poglobljeno raziskavo o nadaljnjih obveznih
zahtevah glede označevanja izdelkov. Te lahko zajemajo navodila o rokovanju,
standardizacijo velikosti, navedbo države porekla in alergenov, elektronsko označevanje
in druge nove tehnologije.

V osnutku skupne izjave sta Evropski parlament in Svet poudarila, da posebno pozornost
posvečata sledljivosti tekstilnih izdelkov in uporabi novih tehnologij.

Upamo, da bo Komisija v svojem poročilu posvetila posebno pozornost tem vprašanjem.
Do takrat bo ta zakonodajni akt omogočal hitro odobritev novih tekstilnih vlaken.

Uredba navaja, da mora oznaka vsebovati točno sestavo vlaken, uvaja pa tudi novo zahtevo
glede označevanja netekstilnih delov živalskega izvora. Kot je navedel gospod Manders,
to potrošnikom omogoča mnogo bolj ozaveščene odločitve. Poleg tega bo dejstvo, da je
bil pravni instrument oblikovan kot uredba, izboljšalo pravno gotovost na tem področju.
Ponovno vam čestitam in se zahvaljujem za vašo pozornost.

Antonio Tajani,    podpredsednik Komisije. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
zahvaljujem se poročevalcu gospodu Mandersu kot tudi vsem poročevalcem v senci in
Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov za njihovo delo v smeri sklenitve sporazuma
po težkih pogajanjih. Mislim, da je ključno, da se na drugi obravnavi doseže dogovor, saj
bo državljanom in podjetjem omogočal hitrejše izkoriščanje prednosti novih vlaken in
inovativnih izdelkov iz njih, nacionalne vlade pa bodo lahko zmanjšale stroške.
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Ponovno se zahvaljujem Parlamentu, ker je prispeval k medinstitucionalni razpravi prek
predstavljenih sprememb, od katerih nekatere veliko pozornost posvečajo politični
razsežnosti in interesu potrošnikov pri tem vprašanju. Dejansko je bilo na prvi obravnavi
tega poročila, ko ga je Parlament sprejel z veliko večino, poudarjeno, da moramo sprožiti
široko razpravo o označevanju tekstilnih izdelkov, vključno z vprašanjem označevanja
porekla, in predlagali smo, da se obseg uredbe razširi na nekatere sektorje. Kot vsi veste,
so pogajanja s Svetom v naslednjih mesecih pozivala k prožnosti z vseh strani, da se najdejo
izvedljive rešitve za institucije.

Mislim, da je dogovorjeno besedilo uravnotežen kompromis, ki zajema mnoge spremembe,
ki jih je predstavil Parlament, in pušča prostor za dodatne okoliščine v bližnji prihodnosti,
kar – kot je izpostavila gospa Győri v svojem govoru – je zelo pomembno. V kratkem
oziroma čim nova uredba stopi v veljavo, bodo imeli potrošniki več informacij o prisotnosti
netekstilnih delov živalskega izvora in tudi dostop do informacij o celotni surovinski sestavi
tekstilnih izdelkov.

Še en takojšen rezultat nove uredbe je poenostavitev, saj bo Komisija podrobno tehnično
prilogo, ki obsega več kot 50 strani, spremenila v usklajene evropske standarde. Še
pomembneje pa je, da takojšnji rezultati te uredbe niso zadnja stopnja procesa. Nasprotno,
so izhodiščna točka za nadaljnjo analizo in za izboljšanje zakonodaje. Dejansko nova
uredba kratkoročno predpisuje klavzulo o pregledu, ki Komisijo poziva, da določi dodatne
zahteve za označevanje na tem področju, kjer je to potrebno. Komisija bo nato pripravila
ustrezne zakonodajne predloge na področjih, kjer je potrebna večja uskladitev. Ta pregled
nameravam – in k temu se pred Parlamentom obvezujem – obravnavati takoj in temeljito.

Pripravljamo se že na nalogo svetovanja potrošnikom o nekaterih temeljih vprašanjih,
namreč: kakšne informacije so pomembne in kako jih je treba zagotoviti; na kakšen način
naj bi tehnološki razvoj, kot je elektronsko poslovanje, vplival na nakup tekstilnih izdelkov;
v kolikšni meri vse večja potreba po sledljivosti, trajnosti in družbeni odgovornosti
gospodarskih družb vpliva na trg tekstilnih vlaken; kako lahko bolje uporabimo
razpoložljivo tehnologijo v digitalni dobi; kako lahko kot institucije Evropske unije
prilagodimo naše zakone vse večjim potrebam državljanov, kar zadeva etična, socialna in
okoljska vprašanja.

Gospod predsednik, to je le nekaj tem, na področju katerih se je delo že začelo. Kot si lahko
predstavljate, bo označevanje porekla nedvomno ena od prednostnih nalog in temeljnih
elementov našega dela. Pregled bo torej priložnost, da potrdim svojo podporo za
označevanje porekla in enkrat za vselej razjasnim to vprašanje, saj je ključen instrument
konkurenčnosti evropskih podjetij in zdravja državljanov EU. To zadevo bomo poglobljeno
preučili, da bi zagotovili jasna pravila, preprečili zavajajoče informacije in olajšali odgovorne
odločitve potrošnikov pri nakupu tekstilnih izdelkov.

Kot je povedal poročevalec gospod Manders, bo Komisija ocenila tudi povezavo med
alergijami in kemikalijami, ki se uporabljajo v tekstilnih izdelkih. Posebna analiza na tem
področju bo lahko pokazala, kako najbolje uporabiti obstoječo zakonodajo, kot je REACH.
Naj na kratko pojasnim: z uporabo označevanja porekla bodo kupci prepričani, da kupujejo
tekstilni izdelek, ki ne škodi njihovemu zdravju ali zdravju njihovih otrok, kajti označevanje
bo v skladu z vsemi pravili te pomembne uredbe, ki so jo evropske institucije za ceno
znatnega odrekanja naložile vsem panogam v tem sektorju.

Klavzula o pregledu – in ponovno se zahvaljujem Svetu, ker je poudaril njen pomen in
izjavil, da je pripravljen takoj sodelovati s Komisijo za prenos uredbe – zahteva, da Komisija
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do 30. septembra 2013 predloži poročilo, ki mu lahko sledi zakonodajni predlog. Odločen
sem, da bom skrajšal potrebni čas in svojemu osebju sem že naročil, naj začne z delom.

Lara Comi,    v imenu skupine PPE. – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje,
končno smo po zaslugi velikih prizadevanj vseh, da bi našli skupne točke različnih stališč
Parlamenta in Sveta, dosegli sporazum o tem zelo pomembnem dokumentu. Moj cilj je
bil, je in bo zagotoviti, da se sprejmejo zavezujoča pravila o poreklu tekstilnih izdelkov,
kajti potrošnike in podjetja je vsekakor treba zaščititi. Mislim, da je danes doseženi
kompromis zelo dober rezultat.

Kolege poslance sem pozivala k boju proti Svetu, in besedo „boj“ uporabljam z dobrim
razlogom, kajti pogajanja sploh niso bila enostavna. Borili smo se ne le za označbe porekla,
temveč tudi sledljivost. Slednja predstavlja ključno informacijo za potrošnike pred nakupom
izdelka. Danes evropski potrošniki najdejo tekstilne izdelke z oznakami „Proizvedeno v
Italiji“, „Proizvedeno v Nemčiji“ ali „Proizvedeno v Franciji“, medtem ko so bili dejansko
skoraj v celoti izdelani drugje.

V boju proti ponarejanju izdelkov pozivamo tudi k uporabi novih tehnologij označevanja,
kot so mikročipi in radiofrekvenčna identifikacija (RFID). Res je, da smo razširili obseg
predloga uredbe, ker menimo, da tekstilni sektor nujno potrebuje večjo zaščito. Skupna
deklaracija, ki naj bi jo sprejela Parlament in Svet, odraža pomen sledljivosti in označevanja
porekla. Ne skrivam dejstva, da me preobrat v Svetu navdaja z zaupanjem v prihodnost.

Z velikim zanimanjem pričakujemo študijo, ki se zahteva od Komisije, kateri se ponovno
zahvaljujemo za sodelovanje, in iskreno se zahvaljujem gospodu Tajaniju, ker se je ravnokar
zavezal, da bo skrajšal potrebni čas zaradi nujne potrebe tekstilne industrije. Ne smemo
prezreti potrebe naših državljanov po točnih informacijah o izdelku. Konec koncev smo
vsi potrošniki in doseganje tega cilja je v interesu vseh.

Christel Schaldemose,    v imenu skupine S&D. – (DA) Gospod predsednik, komisar, gospe
in gospodje, tudi jaz bi se rada lepo zahvalila za odličen kompromis, ki smo ga dosegli.
Predvsem poročevalec gospod Manders je opravil izvrstno delo in zagotovil, da smo tu v
Evropskem parlamentu izkusili zares odlično sodelovanje. Odkar je Komisija vložila prvotni
predlog, smo že veliko dosegli. Šlo je za pretežno tehničen predlog, ki je vseboval samo
koristi za podjetja. Na srečo smo ga v Evropskem parlamentu obdelali tako, da smo uspeli
vključiti elemente, zaradi katerih je ta zakonodaja koristna tudi za potrošnike. Menim, da
je to nadvse nujno.

Zato bomo imeli boljše označevanje in višjo stopnjo varnosti potrošnikov, ko bomo
končno izvedli to zakonodajo. Najpomembnejši vidik zame in za Skupino naprednega
zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu je zagotoviti, da tekstil,
ki se prodaja na notranjem trgu, ne povzroči zdravstvenih težav. Zato smo zelo veseli, da
je bila uspešno izglasovana zahteva, skladno s katero v našem tekstilu ne sme biti ostankov
nevarnih snovi, ki bi lahko povzročili alergije –, in, kot je ravnokar dejal komisar, da bo
izvedena študija, ki bo to zagotovila. To je nadvse bistveno in nas v skupini S&D zelo veseli.

Strinjamo se tudi, da sta sledljivost in poreklo izjemno pomembna, in to je tudi vrsta
informacije, ki si jo potrošniki zelo želijo. Osebno upam, da bomo lahko dosegli malce
več in da bomo morda lahko imeli usklajene velikosti oblačil in uporabljali nove tehnologije
pri označevanju tekstila v prihodnosti. Vendar mislim, da smo dosegli veliko. Mora nam
biti v poduk, da je pomembno, da zakonodaja, ki jo opredeljujemo tu v EU, koristi tako
podjetjem kot potrošnikom obenem. Tako lahko na najboljši način zagotovimo, da imamo
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dobro delujoč notranji trg. Na koncu bi se rada ponovno iskreno zahvalila vsem kolegom
poslancem za njihovo izjemno sodelovanje. Mislim, da smo dosegli zelo dober rezultat.

Cristian Silviu Buşoi,    v imenu skupine ALDE. – (RO) Gospod predsednik, najprej bi rad
čestital našemu poročevalcu Toineju Mandersu za odlično delo, ki ga je opravil, in za
vztrajnost, ki jo je pokazal na pogajanjih s Svetom o tem predlogu uredbe.

Pozdravljam sporazum, dosežen s Svetom na drugi obravnavi. Mislim, da je to sporazum,
ki ga je sicer mogoče izboljšati, vendar bo okrepil konkurenčnost tekstilne industrije,
obenem pa potrošnikom zagotovil boljše informacije. Ta sporazum ima številne pozitivne
točke. Prvič, postopek za vključitev novih vlaken v Prilogo I je bil poenostavljen. To bo
pripomoglo k manjšim stroškom za tekstilno industrijo in omogočilo, da se ta sredstva
preusmerijo v inovacije. Ta ukrep bo v korist tudi potrošnikom, saj se spodbujajo inovacije.

Mislim tudi, da bo ta uredba prinesla koristi potrošnikom zaradi zahtev za označevanje.
Zagotavljanje zadostnih informacij potrošnikom, ki jim omogočajo ozaveščeno izbiro, je
povsem naraven korak. Razprave o označevanju so trajale dlje, kot je Komisija prvotno
predlagala. Vendar mislim, da lahko to evropskim potrošnikom kvečjemu koristi. Strinjam
se, da potrebujemo več časa, da ocenimo vpliv nekaterih dodatnih zahtev za označevanje,
zlasti glede porekla, načina vzdrževanja tekstila in uvedbe usklajenega označevanja velikosti.
Zato je študija, ki jo bo izvedla Komisija, prvi korak naprej.

Na koncu pa mislim, da je zahteva za označevanje netekstilnih delov živalskega izvora
znak pravega napredka, saj so potrošniki tisti, ki ne želijo, da tekstilni izdelki, ki jih kupijo,
vsebujejo takšne materiale. Mislim, da bo na splošno ta uredba pomagala poglobiti enotni
trg za tekstil, kar v celoti podpiram.

Adam Bielan,    v imenu skupine ECR. –  (PL) Gospod predsednik, poenostavitev zavezujočega
pravnega okvira glede označevanja tekstilnih izdelkov naj bi spodbudila razvoj novega
tekstila in njegovo uvedbo na trg. Predlog, o katerem bomo glasovali jutri, se znatno
razlikuje od tistega, ki ga je predložila Evropska komisija, ki je večinoma zajemal tehnične
spremembe za poenostavitev že veljavne zakonodaje.

Prvotni namen poročila je bil pospešiti postopek za registracijo imen novega tekstila, da
bi zagotovili učinkovito podporo za inovacije v evropski industriji tekstila in oblačil,
obenem pa omogočili potrošnikom hitrejše izkoriščanje prednosti sodobnih izdelkov.
Čeprav se je delo na področju poenostavitve postopkov upočasnilo v več kot dveh letih,
ki smo jih porabili za ta dokument, bi opomnil, da je Parlament predlagal razširitev
prvotnega obsega uredbe, zlasti da bi vključevala določbe o državi porekla tekstilnih
izdelkov, zato sem vesel, da je bil dosežen uravnotežen kompromis. Izpostavil pa bi, da se
je moja skupina odločila, da odobri predlog v njegovi prvotni različici, ki zagotavlja hitro
korist podjetjem in potrošnikom. Že na samem začetku smo predlagali, da delo na področju
teh vprašanj ne bi smelo potekati v okviru tehničnega poročila. Komisija bo zato morala
izvesti bolj poglobljeno analizo vprašanja obveznih oznak „proizvedeno v“ za tekstilne
izdelke, izdelane zunaj EU, do leta 2013 pa bo pripravila poročilo o možni vzpostavitvi
sistema za označevanje države porekla na izdelkih. To poročilo lahko spremlja zakonodajni
predlog.

Kompromis med Parlamentom in Svetom jamči tudi, da bodo oznake na oblačilih
zagotavljale informacije o uporabi materialov živalskega izvora. Če se bo v prihodnosti
opravljalo delo na področju novih priložnosti za obveščanje potrošnikov o tekstilnih
izdelkih, na primer uskladitev na evropski ravni ali tehnologija RFID, ne smemo pozabiti
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pragmatičnega pristopa v skladu s pričakovanji potrošnikov in tem, kar lahko industrija
doseže.

Eva-Britt Svensson,    v imenu skupine GUE/NGL. – (SV) Gospod predsednik, pravimo, da
je vpliv potrošnikov pomemben, in če to resno mislimo, moramo seveda potrošnikom
dati priložnost, da svoj vpliv uporabijo. Zagotoviti moramo, da imajo ustrezne informacije
o izdelkih itn., da se lahko odločajo modro in ozaveščeno. Zato bi se rada zahvalila našemu
poročevalcu gospodu Mandersu, predvsem za njegovo vztrajnost in predanost, da zagotovi,
da poročilo vsebuje vidik potrošnika. Rada bi se zahvalila tudi poročevalcem v senci, ki so
pokazali dobro mero zaveze, da se poveča vpliv potrošnikov. Kot poročevalka v senci sem
v imenu Konfederalne skupine Evropske združene levice – Zelene nordijske levice vložila
spremembo glede označevanja porekla, obveznega označevanja živalskih izdelkov ter
etičnega in okoljskega označevanja. Vse ni bilo vključeno, vendar sem zelo zadovoljna s
kompromisom, ki ga imamo, in rada bi izjavila, da ga podpiram.

Obveščenost o kemikalijah in različnih izdelkih, ki se uporabljajo v proizvodnji tekstila,
je premajhna. Komisija je obljubila, da bo izvedla študijo na tem področju in rada bi zgolj
poudarila, kako zelo pomembno je, da se takšna študija izdela, da bomo lahko zaščitili
javno zdravje in se med drugim borili proti alergijam, katerih število precej narašča. Moramo
biti sposobni videti in, kjer so, utemeljiti povezave, ki obstajajo.

Zadovoljna sem tudi, da bo treba označevati tudi dele tekstilnih izdelkov živalskega izvora,
in želela sem uporabiti čas za govor, da se zahvalim vsem za odlično delo, s katerim se bo
povečal vpliv potrošnikov. Hvala.

Oreste Rossi,    v imenu skupine EFD. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, zadevni
ukrep naj bi zamenjal tri zastarele direktive in se nanaša na označevanje tekstilnih izdelkov,
ki prihajajo v Evropsko unijo, ter registracijo in poimenovanje snovi, iz katerih so narejeni.

Na prvi obravnavi je bilo sprejeto besedilo, ki je pozivalo k temu, da naj oznake navajajo
kraj porekla kot tudi popoln in obvezen seznam surovinske sestave izdelka. Žal se zdi, da
je stališče Sveta v nasprotju z besedilom, ki ga je odobril Parlament, saj je predvsem proti
vsaki omembi oznake porekla in uvedbi sledljivosti pri označevanju tekstilnih izdelkov.

Da bi ukrep odobrili na drugi obravnavi, je Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
sprejel besedilo, s katerim nismo zadovoljni, kajti ne zagotavlja označevanja porekla. Zato
bomo glasovali proti njemu, saj cilj, da se potrošnikom zagotovi pravilne in točne
informacije o poreklu in surovinski sestavi izdelka, ni bil dosežen.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, komisar, ministrica, gospe in gospodje,
prek te nove uredbe o označevanju tekstilnih izdelkov, o kateri bomo jutri glasovali na
plenarnem zasedanju, bo Evropa dosegla cilj, h kateremu stremi že leta. Vendar se to lahko
šteje samo za prvi korak k celoviti zakonodaji za zaščito evropskih potrošnikov z navedbo
države porekla ter sprejetjem novega in natančnega mehanizma sledljivosti.

Pozdravljam poziv Evropski komisiji, da pripravi zakonodajni predlog za sprejetje novih,
natančnejših in popolnih sistemov označevanja. Ti bodo zagotavljali več informacij o
lastnostih in poreklu tekstilnih izdelkov, uvoženih iz tretjih držav in naprodaj v Evropski
uniji, s čimer bodo zaščitili potrošnike pred netočnimi, neustreznimi in goljufivimi trditvami
o poreklu. Upam, da bodo spodbudili inovacije v tekstil in oblačila ter potrošnikom olajšali
izkoriščanje prednosti inovativnih izdelkov.
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Predlog podpira tudi evropsko proizvodno industrijo in ji zagotavlja poslovanje v
svetovnem merilu. Končno pa Parlament prek teh ukrepov posreduje vladam držav članic
pozitivno sporočilo, da bodo pristale na uvedbo sledljivosti tekstilnih izdelkov. Ta bo
potrošnikom zagotovila bolj celovite in točne informacije kot sedanja zakonodaja o
označevanju porekla in preprečila njihovo zavajanje.

Zdaj moramo doseči, da se predpisi o označevanju tekstilnih izdelkov razširijo na vse druge
tržne sektorje, s čimer bi uskladili različne zakonodajne predloge in vztrajali pri tem, da
predlog o vlaknih in tekstilu kot tudi splošno uredbo o označevanju porekla, ki je bila
odobrena lani oktobra v Strasbourgu, Svet zelo hitro sprejme. Kot je že poudaril
gospod Tajani, je rok 30. september 2013 predaleč. Zato se zanašamo na to izrečeno
zavezo, da se premakne naprej.

María Irigoyen Pérez (S&D).   – (ES) Gospod predsednik, govor bi rada začela s čestitkami
vsem tistim, ki so omogočili sporazum.

To poročilo bi morali vsi pozdraviti, saj vpliva na vsakodnevno življenje vseh posameznikov,
toda v zame značilnem konstruktivnem duhu bi rada izpostavila nekaj stvari.

Najprej bi rada opozorila, da je pomembno zagotoviti potrošnikom informacije, ki so
točne in ustrezne, predvsem pa razumljive in enotne, glede sestavin tekstilnih izdelkov:
izčrpne informacije so neuporabne, če jih javnost ne more razvozlati. Naredili smo korak
naprej, ki je nujen, a ni dovolj: doseči moramo nadaljnji napredek in zaščititi najbolj ranljive
posameznike v družbi.

Gospe in gospodje, ključno je, da vzpostavimo vseevropski sistem označevanja velikosti
na podlagi telesnih mer, kajti prvo, kar pogledamo, ko kupujemo oblačila, je velikost. Zato
moramo biti mnogo bolj velikopotezni in si prizadevati za poenotenje velikosti.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil gospodu Mandersu
in posebej pohvalil dejstvo, da je bila vključena zahteva, da se opredelijo deli, narejeni iz
živalskega krzna. Označevanje je dobro za potrošnike, kot vsi vemo. Vemo tudi, kako
pomembno je, da imamo svobodo izbire, in zato, da lahko potrošniki sprejmejo premišljene
odločitve, morajo imeti dobre informacije, ki so točne in lahko razumljive. V tem pogledu
imam težavo z označevanjem porekla. Sodobni izdelki so pogosto narejeni iz tekstila in
delov iz različnih držav ter skoraj nemogoče je pravilno označiti poreklo oblačila. Tega se
je dotaknil tudi gospod Manders: kje potegnemo črto, kaj bi morali označiti in koliko mora
priti iz določene države?

V sodobnem globaliziranem svetu bi lahko z označevanjem porekla omogočili
potrošnikom, da so dobro obveščeni in sprejmejo pravo izbiro. Toda to bi lahko bil tudi
znak skritega protekcionizma in včasih, ko slišim te govore, se mi zdi, da lahko to slišim
in vidim. Odprte meje in prosta trgovina so naredili Evropo bogato in evropski potrošniki
to vedo. Hvala.

Anna Rosbach (ECR).   – (DA) Gospod predsednik, tekstilna industrija je svetovna
industrija. Oblačila, ki jih nosimo, so pogosto šla okrog sveta, preden so končala pri
potrošnikih EU kot končni izdelki. To poročilo je celovito, temeljito in zelo tehnično.
Težko je najti pravo ravnovesje med konkurenčnostjo, pravico potrošnikov do obveščenosti
in možnostjo sledljivosti na svetovni ravni. Potrošniki imajo pravico vedeti, katere kemične
snovi so bile uporabljene v proizvodnji izdelka, od kod prihajajo surovine, in pravico imajo
do drugih pomembnih informacij. Toda kako najdemo pravo ravnovesje med neskončno
deklaracijo na ovratniku oblačila in majhno etiketo, kjer piše le, da se oblačila ne sme prati?
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Označevanje mora biti nedvoumno in zagotoviti mora jasne informacije, ki državljanom
omogočajo izbiro v skladu s svojimi predstavami. Ta kompromis je korak v pravo smer.
Toda Komisija bo študijo izvedla šele leta 2013. Ta študija naj bi bila podlaga za to, kako
lahko potrošniki pred označevanja pridobijo „točne informacije o državi porekla in dodatne
informacije, ki zagotavljajo popolno sledljivost tekstilnih izdelkov“. Upam, da bo iz te
podlage nastal smiseln in uporaben zakonodajni akt. Leto 2013 je še daleč, zato sem vesela,
da želi komisar prestaviti naprej datum za zakonodajo, ki bo zagotovila popolne informacije
potrošnikom. Hvala, komisar. Evropski konzervativci in reformisti bodo glasovali za
predlog.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Gospod predsednik, leta 2005 so se z odpravo tekstilnih
kvot odprla vrata Unije za vse vrste dampinga. To je bilo katastrofalno za zaposlovanje in
okolje in, čeprav se zdi drugače, je to dolgoročno katastrofalno za zdravje potrošnikov.

Skrajni čas je, da uvedemo ukrepe, ki naj bi zaščitili in ustvarili delovna mesta ter spodbujali
znanje in izkušnje med tekstilnimi delavci kot tudi zdravje potrošnikov. Čeprav smo želeli
iti dlje, odobravamo predloge, ki so nam bili predloženi glede označevanja porekla, študije
o nevarnih snoveh in obveznega označevanja surovinske sestave tekstila. Zagotoviti
moramo, da imamo sredstva za izvajanje te zaščite in obveščanje v vseh državah članicah
ter za ukrepanje proti kršiteljem.

Da, zagotoviti moramo, da imamo sredstva za boj proti ponarejanju – na mejah Unije, na
primer, pa tudi v samem jedru enotnega trga. To je vprašanje politične volje. Žal moram
povedati, da se več sredstev namenja za iskanje Tunizijcev na francosko-italijanski meji
kot za boj proti prodaji ponaredkov.

Glede na to dejstvo je očitno v Evropi bolje biti blago kot človek. To moramo spremeniti.

Matteo Salvini (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, skupina Lega Nord
se zahvaljuje predsedniku Komisije in gospodu Tajaniju za prizadevanja, vendar moramo
povedati, da smo povsem in nadvse nezadovoljni.

Ta razprava se mi zdi čudna. To je prevara, čista prevara. Nekaj navdušenih levičarskih
poslancev predlaga, da se dogovorimo o enotnem označevanju velikosti, ne poznamo pa
porekla blaga, ki ga nosijo naši potrošniki. Toliko o prostem trgu! Rad bi, da bi to čudno
razpravo na ta torkov večer – ki poteka pred napol praznim Parlamentom – slišalo nekaj
tisoč proizvajalcev, ki so preživeli krizo v tem sektorju.

Razumem logiko kompromisa, toda sedanje besedilo uničuje tisto, ki je bilo rezultat prve
obravnave in za katerega je glasovala prevladujoča večina. To je bilo uravnoteženo besedilo,
ki je upoštevalo potrebe tako proizvajalcev kot potrošnikov. Temu je sledil popoln polom:
če se ne motim, sta samo dve od 27 držav članic zahtevali, da so potrošniki obveščeni o
surovinski sestavi oblačil, madžarsko predsedstvo Sveta pa je to prezrlo. Mar ni to še en
dokaz, da je Evropa svetlobna leta daleč od interesov državljanov, tako proizvajalcev kot
potrošnikov?

Csanád Szegedi (NI). -    (HU) Gospod predsednik, gospe in gospodje, gospa Győri, dovolite
mi, da temo označevanja tekstilnih izdelkov razdelim na dve pomembni vprašanji. Prvo
je, da je treba navesti, od kod, iz katere države prihaja tekstilni izdelek. Drugo pomembno
vprašanje je seveda, da bi morali biti točno navedeni tudi materiali, iz katerih je narejen
tekstilni izdelek. Enoten sistem predpisov je seveda koristen v obeh primerih.
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Če pogledamo prvo vprašanje, namreč poreklo izdelkov, je smiselno začeti s klišejem, da
je v Evropski uniji še vedno kriza, ki je predvsem posledica dejstva, da je bila tekstilna
industrija prenesena na zunanje izvajalce v različnih državah Daljnega vzhoda zaradi
lahkega in hitrega zaslužka, zato je proizvodnja v Evropski uniji upadla.

Najti moramo prelomne točke, ki bodo Evropski uniji pomagale premagati krizo. Takšna
panoga je predvsem tekstilna industrija, pa tudi, na primer, kmetijstvo, strojegradnja ali
turizem.

Evropski proizvajalci so očitno prikrajšani v tekstilni industriji, saj zaradi dampinga poceni
izdelkov slabe kakovosti iz Daljnega vzhoda ne morejo doseči napredka.

Država porekla mora biti navedena in vsekakor bi podprl celo navedbo države članice EU
ter zaupal v modrost potrošnikov, ki podpirajo svoja gospodarstva, saj bodo vsi videli, da
recimo Bolgar, Čeh, Madžar ali Nemec kupuje izdelke, proizvedene v lastni državi.

Naše trge moramo zaščititi z novimi tehnologijami in navedena mora biti kakovost
materialov na podlagi strogega laboratorijskega testiranja.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Gospod predsednik, prejšnji teden je minilo eno leto,
odkar je velika večina na prvi obravnavi sprejela celovit predlog zakona o označevanju
tekstilnih izdelkov, ki ga je predložil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Toplo
pozdravljam delo poročevalca Toineja Mandersa in drugih, ki so se do zadnjega trenutka
pogajali s Svetom o kompromisu na drugi obravnavi, ki omogoča hitrejšo uvedbo novih
vlaken v evropsko proizvodnjo in izboljšuje varnost izdelkov.

Moram pa povedati, da obžalujem dejstvo, da je Svet tako trmoglavo odklonil uvedbo
označevanja države porekla in enotno označevanje velikosti. Zelo sem razočarana nad
pristopom Sveta, ki potrošnikom odreka pravico, da pred nakupom ugotovijo, kje je bil
izdelan bistveni del izdelka. Konec koncev to niso zaupne informacije. S tem bi okrepili
promocijo visoko kakovostnih evropskih znamk ter upravičeno navdali državljane s
ponosom glede tega, kar so Evropejci še zmeraj sposobni proizvesti kljub konkurenci
poceni delovne sile. Če potrošniki vedo, kje je bil proizveden izdelek, se bodo lažje izognili
nakupu nevarnih izdelkov, ki jih je še zmeraj zelo veliko kljub izboljšanemu nadzoru. Tu
ne gre niti najmanj za protekcionizem.

Vesela sem, da je Komisija pripravljena izdelati vsaj oceno učinka do septembra 2013, ki
bo poleg države porekla največ pozornosti posvetila tudi usklajenim načinom vzdrževanja
izdelkov, označevanju velikosti in vključitvi informacij o nevarnih snoveh, alergenih,
vnetljivosti in tako dalje. Ali bo to v dveh letih imelo kakšen vpliv na Svet, ki bolj kot
evropske proizvajalce in potrošnike ščiti interese podjetij, ki uvažajo tekstil iz tretjih držav,
bomo še videli. Mi pa smo tudi tisti, ki moramo v to prepričati ljudi, ne le tu v Bruslju,
temveč tudi naše vlade doma, če želimo doseči te cilje. Na koncu bi se rada ponovno
zahvalila Toineju Mandersu kot tudi komisarju in vsem drugim za današnji rezultat.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ta predlog uredbe
si zasluži podporo, ker pripomore k poenostavitvi in uskladitvi različnih zakonov v državah
članicah. Predlog posreduje signal, ki je v skladu s predlogi Komisije o malih in srednje
velikih podjetjih ter strategijami za spodbujanje evropske konkurenčnosti v proizvodnem
sektorju. Uredba tudi posredno nagrajuje inovacije izdelkov in prispeva k večji preglednosti
v postopku.
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Toda rad bi izpostavil, da bi lahko kompromis o vključitvi klavzule o pregledu ter skupna
izjava Parlamenta in Sveta o označevanju porekla – katere političnega pomena se
zavedam – ustvarila precedens in ogrozila izid težkih pogajanj med Komisijo, Parlamentom
in Svetom o zapletenem vprašanju označevanja porekla izdelkov, ki niso iz EU, kar je
Parlament odobril na prvi obravnavi lani oktobra in zadeva tudi netekstilne izdelke.

Skrajni čas je, da Svet enkrat za vselej prizna vso demokratično voljo, ki jo je tu izrazila
večina poslancev Evropskega parlamenta. Toda kljub tem pomislekom bomo glasovali za
predlog uredbe.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, po eni strani to
poročilo vsebuje koristne ukrepe, namenjene poenostavitvi in uskladitvi tega področja,
po drugi strani pa mu nasprotujem, ker nam v besedilo ni uspelo vključiti navedbe o
označevanju porekla. Ta ukrep bi bil bistvenega pomena za tekstilni sektor in bi zagotavljal
jamstvo evropskim državljanom in potrošnikom.

Naši glavni konkurenti, kot so Združene države, Japonska in celo Kitajska, že nekaj časa
uporabljajo podobno pravilo o uvoženih izdelkih. Kdo ve, zakaj, toda Evropi se to dejstvo
zdi povsem nepomembno in nebistveno. Toda to je vse prej kot nepomembno: etikete z
oznako porekla lahko pomagajo preprečiti prevaro in ščitijo kakovost. Prejšnji teden so v
Pratu, mojem domačem mestu, zasegli več kot 73 tisoč ponarejenih artiklov, večinoma
tekstilnih izdelkov.

Ponarejanje, imitacije, izjemno nizkocenovna proizvodnja na Daljnem vzhodu in tako
naprej so spravili naš tekstilni in proizvodni sektor na kolena, Evropa pa se ne zmeni za
nobeno našo prošnjo. Opustitev označevanja porekla je žal le zadnja v vrsti groznih zamisli.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s
členom 149(8))

Lara Comi (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, nagovarjam poslance iz stranke Lega Nord,
da bi vprašala, kaj je njihova stranka naredila med pogajanji in tristranskim pogovorom,
kajti jaz osebno sem jih skupaj s Poslansko skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov) zaprosila za dejaven prispevek.

Prav je kritizirati, toda bolje bi bilo sodelovati, da se dosežejo oprijemljivi rezultati in ne
samo razvijajo slogani.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, na prvi obravnavi v odboru je bilo
odobreno povsem drugačno besedilo – tako, ki zajema potrdilo o poreklu izdelka. Ni jasno,
zakaj sta Svet in Komisija opustila to točko: mi ne nameravamo odnehati, zato glasujemo
proti poročilu ravno zato, ker je bilo odpravljeno potrdilo o poreklu.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, vsi smo
tu, da ocenimo besedilo, ki vsekakor vsebuje nekaj vrzeli, ker mislim, da – kot je pogosto
povedano v tem parlamentu – smo vsi želeli nekaj bolj velikopoteznega. Toda vsi se
zavedamo tudi, da smo na pravi poti. Očitno jasen in obvezen sistem označevanja vseh
kosov oblačil omogoča večji nadzor in pomeni, da se je mogoče proti goljufijam in
nezakonitosti boriti bolj učinkovito.

Na primer, skoraj soglasno je bilo pohvaljeno dejstvo, da to besedilo predpisuje navedbo,
ali so obrobe iz netekstilnega živalskega izvora. Upamo, da bo to pripomoglo k bolj
učinkovitemu boju proti grozljivi trgovini s krznom psov in mačk, ki se uporablja za
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obrobe oblačil, ki nezakonito prispejo na naš trg. Nadejali smo se bolj velikopoteznega
načrta, vključno z navedbo kraja porekla ali vsaj takojšnjega označevanja porekla izdelkov
iz tistih tretjih držav, ki slovijo po tem, da ne spoštujejo nobenih pravil ali predpisov, ki
ščitijo potrošnike, delavce, okolje ali otroke – pravil in predpisov, ki so zdaj uveljavljena
praksa v Evropi in predstavljajo pristno zagotovilo za naše potrošnike in državljane. Želim,
da nihče od nas ne bi pozabil, da je to bitka, ki jo moramo dobiti skupaj in tako, da delujemo
složno, kajti kot je poudarila gospa Comi, se je ta boj začel dolgo nazaj in danes obeležujemo
pomemben napredek.

Posvetovanja s potrošniki, h katerim se je zavezal komisar, bodo temeljni korak, ne samo
za tekstilni sektor, temveč tudi za vse tiste sektorje, v katerih je Parlament pogosto postavljal
pod vprašaj željo širše javnosti po informacijah o kraju porekla. Mislim, da bo ta informacija
na vrhu seznama zaželenih informacij, in zavedam se prizadevanj na tem področju vseh
tistih poslancev, ki so osebno sodelovali pri tem pomembnem besedilu.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). -    (HU) Gospod predsednik, med razpravo o poročilu moramo
posebno pozornost posvetiti interesom potrošnikov. Prizadevati si je treba za točne navedbe
in označevanje, saj so to ukrepi, s katerimi je mogoče prikazati dodano vrednost Evropske
unije za potrošnike. Sedanja veljavna zakonodaja omogoča odstopanja. To pomeni slabši
konkurenčni položaj za Evropsko unijo, zato je prišel čas za zakonodajni pregled v skladu
s sedanjimi tržnimi odnosi.

Poročevalec ima morda prav, da ni dovolj dokazov o morebitnih učinkih uporabljenih
nevarnih materialov. Nasprotno pa poročevalec morda nima prav in bi bilo priporočljivo,
da se vprašanje podrobneje preuči. Pomembno je tudi, da se ocenijo odnosi vzroka in
posledice, če obstajajo, med alergičnimi reakcijami in sintetičnimi vlakni ter barvili, ki se
uporabljajo v tekstilnih izdelkih. Zato je treba vprašanjem glede kakovosti, izvora in
sledljivosti dati še večjo prednost.

Phil Prendergast (S&D). -   Gospod predsednik, državljani EU imajo pravico vedeti, kakšna
je sestava oblačil, ki jih nosijo, in ta uredba jim bo omogočila, da se izognejo nakupu
izdelkov, ki vsebujejo netekstilne dele živalskega izvora, bodisi zaradi zdravstvenih, etičnih
ali drugih pomislekov. Ko se uporabljajo za oblačila, na primer za obrobe, za te materiale
zdaj ne velja obvezno označevanje; večina potrošnikov se tega ne zaveda in morda ne vedo
točno, kakšna je točna sestava tekstila, ki ga kupijo.

Zakonodaja EU, ki to predpisuje, že obstaja za obutev in smiselno bi bilo našim potrošnikom
zagotoviti isto raven informacij pri nakupu oblačil. Predvsem alergijski bolniki lahko s tem
predlogom pridobijo, saj je krzno potencialno nevarno za njihovo zdravje, Komisija pa
mora preučiti tudi možnost, da lahko potencialno nevarni materiali in kemikalije, ki se
uporabljajo pri tekstilu, povzročijo alergične reakcije.

Prihodnja uporaba imen novih tekstilnih vlaken mora zajemati razpoložljive znanstvene
podatke o možnih alergičnih reakcijah in drugih škodljivih učinkih na zdravje ljudi.
Poudariti je treba, da so to uravnoteženi predlogi, ki iz takšnih zahtev za označevanje
izvzemajo oblačila, ki jih izdelujejo samozaposleni krojači.

Antonio Tajani,    podpredsednik Komisije. – Gospod predsednik, mislim, da je bolj kot
tehnična razprava to politična razprava v smislu odločitev institucij Evropske unije – v
tem primeru Parlamenta, Komisije in Sveta – za spodbujanje realnega gospodarstva.

Evropska komisija in komisar za industrijo in podjetništvo nameravata še naprej podpirati
industrijsko politiko ter mala in srednje velika podjetja, deloma zato, da bi našim
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državljanom zagotovila odgovore o vprašanju kakovosti izdelkov, ki jih izdelujejo naša
podjetja. Konkurenčnost evropskega gospodarstva se meri tudi v smislu kakovosti izdelka
kot dejavnika zaščite zdravja naših sodržavljanov. Zato bo nocoj, ob koncu te razprave,
Evropska komisija obnovila svojo željo, da nadaljuje s prizadevanji za označevanje porekla.
Kot sem že razglasil – in da bi pomiril gospoda Canciana in vse druge spoštovane poslance,
ki so izrazili zaskrbljenost zaradi predolgega časovnega razporeda –, lahko potrdim, da
bomo poskušali predstaviti naše delo pred rokom. V zvezi s tem potrjujem, da sem
pooblastil svoje osebje, naj nadaljujejo po izbrani poti, kajti Komisija je vedno podpirala
označevanje porekla tako izdelkov, izdelanih v Evropski uniji, kot uvoženih.

Nocojšnja razprava nikakor ni bila brezplodna, kajti gospa Győri je jasno navedla, da si
Svet veliko obeta od klavzule, o kateri razpravljamo – ki je ključna za današnjo politično
razpravo –, in da je pripravljena skleniti v prihodnost in ne v preteklost usmerjen sporazum
s Svetom in Parlamentom, da bi našim državljanom zagotovila prave odgovore.

Še vedno verjamem, da vprašanje sledljivosti vpliva na konkurenčnost malih in srednje
velikih podjetij in – kot je bila politika za mala in srednje velika podjetja moja glavna
prednostna naloga, odkar sem bil imenovan za evropskega komisarja, torej nadaljujem
delo mojega predhodnika – nameravam še naprej ščititi zdravje potrošnikov prek
kakovostnih izdelkov, ki bodo edini konkurenčni na mednarodnem trgu, kajti
konkurenčnost izdelkov Evropske unije se meri po kakovosti. Zato mislim, da se izplača
še naprej delati v tej smeri.

Zadovoljen sem s sporazumom, doseženim med sozakonodajalci. Kot dobro veste, ga
morata Parlament in Svet oceniti na drugi obravnavi, toda Evropska komisija namerava
pobudo politike potegniti nazaj in jo poživiti. Z drugimi besedami, komisar za industrijo
in podjetništvo namerava takoj začeti delo, da zagotovi zaščito naših izdelkov zavoljo
konkurenčnosti naših podjetij in zdravja naših državljanov.

Pred zaključkom bi rad omenil našo zavezo k podpiranju inovacij v sektorju tekstila in
oblačil. Prilagajanje zakonodaje je en način, da branimo našo konkurenčnost, toda v pripravi
so tudi druge pobude industrijske politike. Omenil bom le dve. Razvijamo ukrepe, da bi
podprli prenos rezultatov raziskav in njihovo preoblikovanje v oprijemljive tržne izdelke
in storitve. Pripravljamo tudi sporočilo o temeljnih vidikih konkurenčnosti v modni
industriji.

Vse to je namenjeno poudarjanju potrebe po zaščiti evropskih podjetij in dejstva, da rast
in razvoj ter predvsem delovna mesta niso mogoča v razmerah socialnega in tržnega
gospodarstva, kjer trg – ki je tudi temeljni instrument naše Evropske unije – ne stremi k
višjemu in pomembnejšemu cilju, namreč socialni politiki.

Enikő Győri  , predsedujoča Svetu.  −  (HU) Dovolite mi, da v nekaj besedah odgovorim na
vprašanja o navedbi države porekla, kajti to je bil najbolj razburljiv del razprave in moram
reči, da je to vprašanje sprožilo živahno razpravo ne le med posvetovanjem s Parlamentom,
temveč tudi v Svetu, in o tem vprašanju smo obširno razpravljali.

Ker se posvetovanja o horizontalnem predlogu o državi porekla v trgovinski politiki še
niso zaključila, se ni zdelo primerno, da bi ustvarili precedens, ki bi ogrozil predlog in
škodoval izidu te razprave. Razmišljali smo tudi o možnosti, da se vzpostavi sistem za
navedbo kraja proizvodnje, ki bi deloval na prostovoljni podlagi. V praksi je gospodarskim
subjektom ta možnost že odprta. Toda če bi ta prostovoljni sistem predpisali z uredbo,
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brez ustreznega izvedbenega mehanizma, bi to privedlo do neutemeljenih bremen in
izkrivljanj, temu pa smo se želeli na vsak način izogniti.

Prepričana sem, da bo poročilo Komisije ocenilo učinke možnega sistema za oznako
porekla, tako da bodo lahko zakonodajalci v prihodnosti sprejeli pametno odločitev.

(IT) (…) Izraziti moram tudi zahvalo gospodu Tajaniju, ker je pripravljen pospešiti delo v
Komisiji, da se najde rešitev za to zelo pomembno zadevo.

(HU) Na koncu se je zdelo praktično vključiti klavzulo o pregledu v besedilo ter tudi
opredeliti temo v odstavku v preambuli in zelo sem vesela, da je gospa Lara Comi, ki je bila
najpomembnejša predstavnica te teme danes in ki je tudi pionirka na področju tega
vprašanja, dejala tudi, da je ta rešitev sprejemljiva in dobra ter da lahko predstavlja podlago
za skupno delo v prihodnosti.

Zato bi se rada še enkrat zahvalila vsem za to koristno razpravo, dobro je, da imamo zdaj
urnik tudi za prihodnost, in zelo pomembno za nas je, kot je dejalo več poslancev, da se
lahko čim bolj učinkovito borimo proti ponarejanju in da lahko evropski potrošnik zaupa
sledljivosti tekstilnih izdelkov.

Zato bi se rada v imenu predsedstva še enkrat zahvalila poročevalcu, poročevalcu v senci,
predsedniku Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in njegovim kolegom za skupna
prizadevanja, namenjena doseganju sporazuma o tem zakonodajnem aktu na drugi
obravnavi, prek katerega lahko notranji trg tekstilnih izdelkov deluje še bolj učinkovito.

Toine Manders,    poročevalec. −  (NL) Gospod predsednik, Odbor za notranji trg in varstvo
potrošnikov se zavzema za prosto trgovino in proti protekcionizmu. Protekcionizem ni
bil nikoli namen tega predloga, namen pa je bil zagotoviti, da se sodobne tehnologije
uporabljajo za zagotavljanje ustreznih informacij potrošniku in tudi za zagotavljanje točnih
informacij. Zdi se mi tudi nesmiselno, da nekateri poslanci po prvi obravnavi rečejo „to je
zdaj mimo, zato lahko nadaljujemo kot prej“, kajti mi v tem parlamentu vemo, da če želimo
nadaljevati kot prej in če želimo kaj drugega kot Svet ali Komisija, nam bodo ta cilj
onemogočili. Preprosto vas je na to opozoriti zdaj, toda mislim, da je to prava pot naprej.
Videl sem, kako odločno je gospod Tajani podpiral naš kompromis, in pozivam
ministrico Györi, naj si ravno tako odločno prizadeva prepričati Svet, da sprejme pozitivne
elemente, ki jih bo dala študija, in jih vključi v zakonodajo.

Če se to zgodi, mislim, da bomo lahko pokazali, da delamo zakone, ki so koristni za našo
industrijo, za naše potrošnike in tudi za nas, kajti ohraniti moramo podporo javnosti v
Evropi.

Zahvaljujem se vsem za podporo in če enkrat, gospod Tajani, hvala za vašo podporo in
upam, da bomo čimprej dobili rezultate študije. Upam tudi, da bo predsedujoča Svetu
uspela prepričati Svet, da se lahko lotimo dela s pozitivnih duhom.

Mislim, da bo prihodnost pokazala, da je smer, ki smo jo ubrali zdaj, zgled, primer za
mnoge sektorje, smer, ki je vredna našega truda. Nobena zakonodaja ne bi smela temeljiti
na čustvih, saj tega nihče ne želi. Po drugi strani pa bo zakonodaja, ki jo utemeljujejo in
podpirajo znanstvene trditve, z doprinosom vseh strank, in ki bo sčasoma privedla do
zakonodaje, ki je sprejemljiva za vse, obenem pa še izvedljiva – ta pa bo vodila do večje
blaginje v Evropi.

Predsednik.   – Razprava je končana.
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Glasovanje bo potekalo v sredo, 11. maja, ob 12.30.

Pisne izjave (člen 149)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Vemo, da je Komisija 30. januarja 2009
sprejela sedanji predlog uredbe o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim označevanjem
tekstilnih izdelkov. Cilj predloga je poenostaviti in izboljšati obstoječi regulativni okvir za
označevanje tekstilnih izdelkov, da bi spodbudili razvoj in tržno uvajanje novih vlaken. S
predlogom se poenostavi postopek za prilagoditev zakonodaje tehničnemu napredku, in
sicer s preoblikovanjem obstoječih treh direktiv v eno samo uredbo, s čimer se bo mogoče
izogniti prenosu povsem tehničnih posodobitev, ter skrajša čas med vložitvijo vloge in
sprejetjem imena novega vlakna.

Večina Parlamenta podpira poenostavitev obstoječega regulativnega okvira, ki spodbuja
inovacije v tekstilnem sektorju in sektorju oblačil, hkrati pa uporabnikom vlaken in
potrošnikom omogoča hitrejše izkoriščanje prednosti inovativnih izdelkov.

V svojem stališču med prvo obravnavo, sprejetem 18. maja 2010, je Parlament z zelo
veliko večino odobril 63 sprememb, vključno s pravili za označevanje porekla, navedbo
vsebnosti materialov živalskega izvora, uporabo nejezikovnih znakov in klavzulo o
pregledu, toda Svet ni sprejel vsega. Pomembno je, da sprejme nekaj predlogov, predvsem
tiste o označevanju porekla.

Zato podpiramo večino stališč, ki so bila tu sprejeta.

20. Test izjemnih situacij v bančnem sektorju EU (razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka je razprava o

– vprašanju za ustni odgovor za Komisijo o testu izjemnih situacij v bančnem sektorju EU
za leto 2011, ki so ga postavili gospa Wortmann-Kool, gospod Gauzès in
gospod García-Margallo y Marfil v imenu Poslanske skupine Evropske ljudske stranke
(Krščanskih demokratov) (O-000063/2011 – B7-0216/2011),

– vprašanju za ustni odgovor za Komisijo o testu izjemnih situacij v bančnem sektorju EU,
ki so ga postavili gospa Bowles, gospa Goulard, gospod Sterckx, gospod Haglund in
gospod Schmidt v imenu Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
(O-000074/2011 (B7-0219/2011) in

– vprašanju za ustni odgovor za Komisijo o testu izjemnih situacij v bančnem sektorju EU
za leto 2011, ki ga je postavil gospod Bullmann v imenu Skupine naprednega zavezništva
socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (O-000105/2011 (B7-0309/2011).

Corien Wortmann-Kool,    vlagateljica. − (NL) Gospod predsednik, Poslanska skupina
Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) je zaskrbljena zaradi testa izjemnih
situacij v evropskem bančnem sektorju, ki naj bi potekal junija, kajti lanskoletni test ni bil
verodostojen in posledice so bile boleče očitne, ko so irske banke, ki so test prestale, kmalu
zatem imele resne težave. Poskrbeti moramo, da se letos ne bo zgodilo isto. Vprašanje je,
ali je naš finančni sektor opremljen, da bo kos hudim vremenskim razmeram. Seznanjenost
s tem je pomembna, če želimo povrniti zaupanje v finančni sektor.

Zato sprašujem komisarja: katere so glavne spremembe, s katerimi bi preprečili, da bi se
ponovil lanskoletni neuspeh pri izvajanju testa izjemnih situacij?
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Gospod predsednik, lani so se lahko posamezne države odločile, v katerih bankah se bo
izvedel test izjemnih situacij, toda letos je novoustanovljeni Evropski bančni organ zadolžen,
da zagotovi enaka merila za vse banke in vse države članice. Ta test izjemnih situacij bo
preizkus ne le za banke, temveč tudi verodostojnost nove nadzorne strukture. Ali je Komisija
zadovoljna z dejstvom, da bo test izjemnih situacij v nekaterih državah zajel skoraj 85 %
bančnega sektorja, v drugih pa bo komajda presegel 50 %? To je razmeroma presenetljiva
statistika in zanima me vaša razlaga.

Gospod predsednik, potrebujemo trden evropski mehanizem za reševanje krize za čezmejne
banke in čeprav bomo s tem, ko bomo rezultate testa izjemnih situacij dobili že junija,
morda pomagali bankam v težavah, bomo zamudili priložnost, saj še vedno ne bomo imeli
evropskega mehanizma za reševanje krize. Skupina PPE vas spodbuja, da pripravite
velikopotezne predloge, in lahko se boste zanesli na našo podporo tu v Parlamentu.

Sharon Bowles,    vlagateljica. − Gospod predsednik, komisarju bi rada povedala naslednje:
reševanje bančne krize se izpopolnjuje na mednarodni ravni in tam je treba obravnavati
tudi pomembna konkurenčna vprašanja, toda to ne pomeni, da mora vse počakati, zlasti
ko imamo združen državni dolg in bančno krizo.

Lanskoletni testi so bili šibki. To smo povedali takrat in večkrat ponovili, da morajo biti
bančni testi izjemnih situacij verodostojni, trdni in pregledni. Nasploh potrebujemo veliko
več bančne preglednosti. Zato predlagam, da se zgledujemo po ZDA in zakonu Dodd-Frank,
ki predpisuje razkritje zagotavljanja likvidnosti ZDA na zvezni ravni z dvoletnim zamikom.
V razkritjih ZDA so evropska imena in vsekakor bi bilo zdravo za centralne banke EU, da
bi se zgledovale po tem in poskrbele za podobna razkritja v letih 2008 in 2009 poleg novih
testov izjemnih situacij.

Ti novi testi izjemnih situacij so bili izboljšani skladno z EBA, vendar se nekaterim
vprašanjem še vedno izogiba zaradi opreznosti in izmikanja držav članic. Skrajni čas je,
da se usidra zamisel, da šibka politična volja ni odgovor na krizo in da so zato rešitve dražje.
Zakaj bi se trudili prikriti celotno stopnjo izpostavljenosti bank državnemu dolgu, zlasti
ko pa vsi vemo, kakšna je najbrž realnost?

Zares ni izgovora, da ne bi izvedli testa izjemnih situacij za bančno knjigo. Tam so naložena
različna sredstva pod postavko v posesti do zapadlosti, ki bi bila prestavljena, če ne bi
izgubila vrednosti. Seveda znajo analitiki na trgu dobro prebrati teste izrednih situacij in
druge informacije ter oceniti, kaj se dogaja v bančnih knjigah. Toda bolj črnogleda razlaga,
ki se nanaša na nekatere države članice, bo izhajala iz dejstva, da države članice – in v
mnogih primerih so krivi nadzorniki – niso bile drznejše pri razkrivanju.

Medtem se s testi izjemnih situacij izzivajo ukrepi; banke iščejo kapital; nekatere države
članice proaktivno silijo banke k dokapitalizaciji. Ni pa splošnega načrta za reševanje
podkapitaliziranosti. To preprosto ne zdrži; gotovo smo se v krizi naučili, da smo zelo
medsebojno povezani. Če si banke med seboj ne zaupajo in so medbančna posojila
zamrznjena, imamo veliko težavo. Lahko torej dosežemo ustrezno usklajen odziv?

A ne izogibajmo se očitni resnici: ne gre samo za banke, gre za državni dolg in stabilnost
evra: neločljivo sta povezana in izjemno pomembna.

Antolín Sánchez Presedo,    namesto vlagatelja. − (ES) Gospod predsednik, komisar, čas
je, da se izvedejo evropski testi izjemnih situacij, ki so pregledni, prožni, zanesljivi in
učinkoviti: njihova kakovost in verodostojnost sta nujen prispevek k finančni stabilnosti
in ponovni vzpostavitvi zaupanja v trg.

253Razprave Evropskega parlamentaSL10-05-2011



Testi izjemnih situacij so ključno orodje nadzora za ocenjevanje določene solventnosti
posameznih bank in sposobnosti sistema kot celote, da prenese stres. Namen njihove
sestave in izvajanja je izračunati, kako bi banke prenesle stres v določenih neugodnih
razmerah, in odkriti nevarnost širjenja, da se prepreči učinek domin, ki bi lahko vodil do
zloma.

Evropska unija ima že od prej izkušnje s testi izjemnih situacij, ki jih je izvajal Odbor
evropskih bančnih nadzornikov (CEBS). Izkušnje so iz maja 2009, ko je Svet Ecofin
pooblastil CEBS, da organizira teste izjemnih situacij za finančni sistem v sodelovanju z
Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko. Cilj je bil imeti neko stopnjo združenih
informacij o zmožnosti evropskega finančnega sistema kot celote, da prenese stres,
osredotočili pa so se na 22 največjih bank. Rezultati niso bili objavljeni, kajti trg je bil zelo
občutljiv, tako so dejali takrat. Izdana je bila le metodologija za tri rezultate – najboljše,
povprečno in najslabše –, namen testov pa ni bila tržna preglednost.

Med njihovim razvojem so bile julija 2009 sprejete smernice, ki jih je predlagala Komisija
o državni pomoči, ki so določale, da je treba v bankah, ki potrebujejo finančno pomoč za
spopadanje s krizo, tudi izvesti teste izjemnih situacij. Skupni rezultati so bili
1. oktobra 2009 poslani Svetu Ecofin, ki je 2. decembra tistega leta prosil CEBS za
informacije o moči bančnega sistema, za kar bi izvedli nove teste izjemnih situacij.

Rezultati teh testov izjemnih situacij, ki jih je izvedel CEBS, so bili objavljeni v skladu s
smernicami Evropskega sveta iz junija 2010. Zadevali so 91 bank v Evropski uniji, vendar
so jih kritizirali, ker niso bili osredotočeni na Evropo, saj je vsaka država odločila, v katerih
bankah se bodo izvedli testi, kajti scenarij je bil drugačen za vsako državo, in ker so bile
posredovane informacije pogosto netočne; vsi se spominjamo primera Irske in pomanjkanja
informacij o nekaterih vidikih izpostavljenosti bank nekaterih držav zaradi državnega
dolga. Čeprav se je dojemanje nekaterih držav članic izboljšalo, vse to ni uspelo ponovno
vzpostaviti zaupanja v Evropsko unijo.

To so okoliščine, ko je prišel čas, da se predlaga nov krog testov izjemnih situacij, vendar
v povsem drugačnih razmerah, z novimi evropskimi nadzornimi organi. Prvič imamo nov
evropski nadzorni okvir z izkušnjami iz prejšnjih dveh testov, ki omogoča spodbujanje
preglednosti, zanesljivosti in seveda učinkovitosti, kar je ključni vidik teh tretjih testov.

Seveda nas najprej zanima, kaj se bo storilo, da se preprečijo napake iz prejšnjih dveh
testov. Drugič, zanima nas, kaj bo storjeno, da bodo testi pokrivali in zajemali možnost
znatnih tveganj v vseh državah članicah. Potrebna je ustrezna diagnoza. Prav tako je treba
razviti metodo v skladu z različnimi poslovnimi modeli in strukturami bank, zato morajo
testi izjemnih situacij omogočati zagotavljanje informacij, potrebnih za ustrezno ukrepanje.

To je zelo pomemben čas, kajti novi finančni nadzorni organi so začeli delovati. Evropski
bančni organ je 18. marca objavil povzetek, ki vsebuje metodologijo, in zanima nas, kaj
Evropski svet meni, kdaj bi bilo treba objaviti informacije, kateri ukrepi …

(Predsednik je prekinil govornika)

Michel Barnier  , član Komisije. − (FR) Gospod predsednik, zahvaljujem se
gospe Wortmann-Kool, gospe Bowles in gospodu Sánchezu Presedi, ki je ravnokar govoril,
za njihova tri vprašanja glede izjemno pomembne teme, namreč verodostojnosti testov
izjemnih situacij za banke.
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Spoštovani poslanci, smo v položaju, ko finančna industrija počasi okreva po krizi,
edinstvenem boju – čeprav se za nekatere banke zdi, da je kriza že mimo. Nismo še potegnili
vseh naukov iz tega in vsi sodelujemo v pomembni zakonodajni nalogi.

Da bi se spopadli s krizo in nauki, ki jih moramo potegniti iz nje, potrebujemo nadzorni
okvir in enega imamo od 1. januarja, predvsem po vaši zaslugi. Potrebujemo orodja za
predvidevanje težav kot tudi boljše upravljanje v vseh teh ustanovah. Potrebujemo tudi
boljšo kapitalizacijo in k temu se bomo še vrnili. Nato bi morali meriti, preverjati
temperaturo, nenehno šteti pulz. Zato potrebujemo, kot ste nekateri ravnokar rekli,
zanesljive merilne instrumente. Test izjemnih situacij je ključen ukrep in ključno orodje v
tem okviru in o njem nismo razpravljali samo tu, temveč ob številnih
priložnostih – pravzaprav še aprila – s finančnimi ministri Sveta.

Kot ste rekli, lanskoletni test izjemnih situacij je bil očitno nezadosten in Komisija sama je
to večkrat povedala novemu nadzornemu organu, Evropskemu bančnemu organu (EBA),
ki usklajuje test v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi. Zato se upravičeno
sprašujete o kakovosti in, še enkrat bi ponovil, verodostojnosti novih testov za leto 2011,
ki so se začeli pred nekaj tedni aprila, in rad bi odgovoril na vaša vprašanja in vam predstavil
našo analizo v petih točkah.

Prvič, kot ste želeli, so bili testi izjemnih situacij za leto 2011 dejansko izboljšani, predvsem
na šestih področjih, o katerih bi vas rad na kratko obvestil.

1. Negativni makroekonomski scenarij, ki se uporablja, simulira pogoje, ki so mnogo hujši
kot v scenariju za leto 2010. Med drugim dodaja hude nepremičninske šoke kot tudi
neposreden vpliv stroškov financiranja.

2. Skladnost testov je bila znatno izboljšana zaradi predhodne konsolidirane metodologije
in naknadne stroge ocene po nasprotnem načelu; z drugimi besedami, z medsebojnim
pregledom.

3. Skladno z načelom večje preglednosti bo razširjanje rezultatov junija boljše, spremljala
pa ga bo ločena podrobna objava bančnih bilanc. To bo zajemalo tudi širjenje informacij
o terjatvah iz naslova državnega dolga kot tudi kapitalski strukturi.

4. Banke bodo testirane tudi na podlagi zgornje meje praga kapitala, temeljnega kapitala.

5. Razširjanje metodologije pred objavo rezultatov testov izjemnih situacij bo izboljšalo
splošno verodostojnost testov.

6. Končno pa je bilo znatno okrepljeno in izboljšano usklajevanje med nacionalnimi organi,
odgovornimi za uporabo tako imenovanih rešitev „zaščitnih mehanizmov“, ki naj bi veljali
za banke, ki ne prestanejo tega testa.

To je napredek, ki je bil dosežen, izboljšanja lanskoletnih testov, katerih ste se povsem
upravičeno nadejali in ki so bila letos izvedena.

Druga točka, ki bi jo rad omenil, spoštovani poslanci, je, da so izpostavljenosti v povezavi
z državnim dolgom bistveno bolj razjasnjene. Nekaj od vas – predvsem Skupina zavezništva
liberalcev in demokratov za Evropo – me je vprašalo o metodologiji, ki se uporablja v tem
okviru, kot me je ravnokar gospa Wortmann-Kool. Negativni scenarij, ki ga je predlagal
bančni organ EBA, predvideva znaten šok v obliki nihanj cen državnega dolga in stroškov
financiranja.
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Vendar kot ste opazili, ta scenarij ne zajema primerov neplačevanja državnega dolga. To
pa zato, ker bi imel šok, ki ga predvideva EBA, vpliv samo na državne dolgove, ki se vodijo
v trgovalni knjigi banke.

Kljub temu obstaja razlaga te izbire za letošnje leto. Ponovil bi, da testi izjemnih situacij
simulirajo izjemne scenarije, vendar tiste, ki morajo kljub vsemu biti verjetni. Danes, v
okviru nedavne uvedbe novega evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo in
evropskega instrumenta za finančno stabilnost, ki zagotavljata več orodij upravljanja za
evroobmočje, mislimo, precej utemeljeno – in tako meni tudi Evropski bančni organ –, da
je zdaj mnogo bolj koristno zagotoviti popolno preglednost izpostavljenosti, povezanih
z državnim dolgom, ki se vodijo v bančni knjigi in trgovalni knjigi. Razširjanje informacij
o teh bo torej mnogo bolj podrobno kot lansko leto.

Tretjič, vašo pozornost smo pritegnili tudi k potrebi po bolj skladnem izvajanju scenarijev
testov izjemnih situacij v celotni Uniji. To je zares pomembno za njihovo verodostojnost.
Bančni organ si zelo prizadeva z izvajanjem stroge ocene rezultatov teh testov. S tem bo
zagotovljena doslednost metodologij, ki jih uporabljajo banke, kot tudi zbliževanje – mislim,
da primerno – načinov, na katere se makroekonomski scenariji pretvarjajo v parametre
posameznih tveganj. Ta pristop bankam ne preprečuje, da bi upoštevale določene posebne
vidike svoje trgovalne knjige ali določen model upravljanja.

Obstaja še en element, ki je ključen za skladnost testov: uporaba skupnih definicij za prage
kapitala, glede na katere bodo sodelujoče banke ocenjene. Referenčna vrednost za kapital,
ki jo je objavil EBA, temelji predvsem na sedanjih določbah direktive o kapitalskih zahtevah,
ki že upošteva različne bančne strukture in modele upravljanja, ki obstajajo v Evropi.

Četrtič, gospa Bowles in drugi govorniki so nas vprašali o razlikah v kritju bančnega sektorja
v Uniji. Bančni organ si je močno prizadeval razviti dovolj reprezentativen vzorec, tako
na nacionalni ravni kot v celotni Evropski uniji, obenem pa zagotoviti, da bodo testi vseeno
izvedljivi. Spoštovani poslanci, banke, ki so bile testirane leta 2011, predstavljajo okoli
65 % evropskega bančnega sektorja glede na bilančno vsoto. V vsaki državi članici je bil
vzorec določen tako, da pokriva najmanj 50 % bilančne vsote nacionalnega bančnega
sektorja.

S tem prihajam na mojo peto pripombo, ki jo je omenil predvsem gospod Sánchez Presedo,
glede vprašanja korektivnih ukrepov – zaščitnih mehanizmov –, ki jih banke lahko
pričakujejo, če se izkaže, da so ranljive ali morda podkapitalizirane. Te banke bodo morale
izvesti ustrezne ukrepe, da odpravijo svoje pomanjkljivosti in predvsem, da se preusmerijo
v zasebni sektor tako, da same zagotovijo sredstva neposredno s trgov ali s prodajo sredstev.
Če in samo če se ti ukrepi izkažejo za nezadostne, je mogoče predvideti javno podporo,
pod pogojem, seveda, da je skladna z evropskimi pravili o državni pomoči. Kolega
gospod Almunia in njegova celotna skupina vnaprej sodelujejo z državami članicami ravno
v zvezi s tem vprašanjem.

Če je potrebna javna podpora, bi morale banke, ki bodo imele od nje korist, skladno s
sporočilom iz decembra 2010 o uporabi pravil o državni pomoči za podporne ukrepe v
korist bank predložiti Komisiji načrt prestrukturiranja, ki je primeren za obravnavo
problema, predvsem da se lahko utrdi in obnovi njihovo dolgoročno uspešno poslovanje.

Na koncu naj povem, da ste povsem upravičeno upali na strategijo za dokapitalizacijo in
prestrukturiranje neuspešnih bank, kar je v svojem poročilu o obvladovanju krize predlagala
gospa Ferreira. Kot veste, spoštovani poslanci, pripravljamo zakonodajni okvir o
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obvladovanju krize, resolucijo o bančništvu, o kateri smo imeli priložnost večkrat
razpravljati. Moj cilj je nadzornim organom in prihodnjemu odboru za resolucijo za te
čezmejne institucije zagotoviti orodja za uvedbo preventivnih ukrepov in preprečevanje
tveganj, ki se odkrijejo razmeroma zgodaj ob nastopu krize, ter preprečiti, da bi se same
krize spremenile v katastrofe.

Torej za zagotovitev – in po potrebi financiranje – zgodnjega posredovanja ter za
zagotavljanje, da banke plačajo za banke: to se nam zdi urejena resolucija in ta predlog
nameravam do konca poletja predstaviti tako Svetu ministrov kot vam.

To so tehnični odzivi, ki sem jih želel čim bolj natančno podati za tri izjemno pomembna
vprašanja, ki so bila zastavljena na začetku te razprave.

Jean-Paul Gauzès,    v imenu skupine PPE. – (FR) Gospod predsednik, komisar, kot ste
ravnokar priznali, lanskoletni testi niso imeli predvidenih učinkov. Moramo se izogniti
enakim napakam pri zasnovi in izvajanju. Preiskovana področja morajo biti dosledna in
podobna. Stabilizacije ne bo, če diagnoza ni pravilna. Vlade se morajo tega zavedati.

Glede na to je povsem jasno, da morajo biti testi realistični. Rešitve, ki ste nam jih ravnokar
predstavili zelo podrobno, so takšne vrste, da lahko zagotovijo odgovor na naša vprašanja.
Zdaj je Evropski bančni organ tisti, ki mora z nadzorom in pregledom zaključkov teh
testov prvi preizkusiti njihovo učinkovitost.

Testi nam morajo omogočiti boljšo opredelitev morebitnih potreb po dokapitalizaciji bank
in uvedbo ukrepov, ki ste jih ravnokar omenili. Toda izvajanje verodostojnih testov izjemnih
situacij je najboljši način, da se umiri finančne trge in omeji vpliv bonitetnih agencij ter
negativne učinke njihovih odločitev na naše celotno gospodarstvo.

Verodostojnost rezultatov teh testov lahko naredi konec odvisnosti od teh agencij ali pa
jo vsaj zmanjša. Nadzorni organi nimajo druge izbire, kot da zagotovijo uspešnost testov;
to pomeni, da zagotovijo prepričljive dokaze.

Dovolite mi, da čas, ki mi je namenjen, komisar, porabim za to, da vas opozorim na
dejstvo – po mojem mnenju resno –, da zakonodaja v zvezi z bonitetnimi agencijami, ki
je zdaj stopila v veljavo, ni bila uporabljena, in da organi, ki so jim te agencije predložile
svoje dokumente, niso ukrepali, da bi jih obvestili o zahtevah sporazuma. Načrtovali smo
prehodno obdobje do ustanovitve Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, danes
pa nadaljujemo, kot da se ni nič zgodilo.

Anni Podimata,    v imenu skupine S&D. – (EL) Gospod predsednik, komisar, če smo se v
Evropi kaj naučili iz nedavne finančne krize, smo se naučili, da sta popolna kapitalska
ustreznost naših kreditnih institucij in učinkovit nadzor stopnje tveganja, ki jo sprejmejo,
ključni točki celotnega gospodarskega – ne samo finančnega – upravljanja. Trajna in
povezana obnovitev rasti v evropskem gospodarstvu je nujno odvisna od povrnitve
zaupanja v bančni sektor in obnovitve finančnega sistema na splošno, takšnega, ki deluje
tekoče in pregledno ter ponovno prevzema svojo osnovno vlogo kot vir sredstev za realno
gospodarstvo.

Kot smo videli v praksi in kot so poudarili različni govorniki, lanskoletni testi izjemnih
situacij niso dosegli svojega namena, ki je bil izpostaviti, katere banke uživajo potrebno
zaupanje svojih strank, upnikov in nacionalnih regulativnih organov.

Letos smo v drugačnih razmerah. Teste izjemnih situacij bo izvedel nov nadzorni organ,
Evropski bančni organ, in za vsako ceno se moramo izogniti lanskoletnemu neuspehu. To
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bo načeloma odvisno od uporabe skupnih meril testov izjemnih situacij v bankah, ki se
razlagajo in uporabljajo enotno in široko, tako da zajemajo različna tveganja za vsak
nacionalni trg.

Komisar, to je nedvomno glavna prednostna naloga na stopnji testa izjemnih situacij; rada
pa bi izpostavila tudi, da bo na drugi stopnji potreben popoln in temeljni preventivni
nadzor, da se vključijo ustrezni mehanizmi za obravnavo bančnega sektorja, ki je bil vse
do zdaj precej sumljiv.

Sylvie Goulard,    v imenu skupine ALDE. – (FR) Gospod predsednik, komisar, veliko je
bilo povedanega o metodologiji. Odgovorili ste podrobno. Rada bi podala le kratko
pripombo o tem, kar se bo zgodilo po testih izjemnih situacij, tako da bom nekoliko
ponovila besede gospoda Gauzèsa, namreč da si pri sprejemanju zakonov ne smemo
popuščati: zakone je treba spoštovati.

Jaz te teste vidim kot dopolnitev svežnja o gospodarskem upravljanju. Kar zadeva državni
dolg, lahko storimo, kar želimo, toda če ne počistimo bančnega sektorja, ne bomo dosegli
nič. Želela sem vas le opozoriti na to, kar se bo zgodilo, in kako bodo ti slavni zaščitni
mehanizmi omogočili ukrepanje na koncu testov izjemnih situacij.

Želela sem vašo pozornost usmeriti tudi v to, kar se je zgodilo med obravnavo z Mervynom
Kingom in Andreom Enriom, katerih zelo odločna dejanja pozdravljamo. Obiskala sta nas
kot podpredsednika Evropskega odbora za sistemska tveganja in v zadovoljstvo nam je
bilo slišati, predvsem od Mervyna Kinga – bilo je precej zabavno, če se spomnite lanskoletnih
pogajanj, komisar –, da bodo države članice kljub zaščitnim klavzulam, ki so jih z veseljem
dodale v sveženj, ki ga je oblikovala Komisija, vseeno morale upoštevati smernice
dokapitalizacije, ki jih je podal Evropski bančni organ (EBA).

Samo na to manjšo točko sem vas hotela opozoriti. S sistemskega vidika sam Evropski
odbor za sistemska tveganja meni, da je to pomembno, in mislim, da če kakovostno delo
EBA ob vaši podpori in pod nadzorom Evropskega odbora za sistemska tveganja pomeni,
da lahko z veseljem opustimo tiste nadvse smešne zaščitne klavzule, ki so jih države članice
želele vključiti v sveženj o nadzoru, potem bomo naredili korak naprej. Zato upam, da se
bosta Komisija in Odbor zelo zavzemala zagotoviti, da države članice, velike ali majhne,
sprejmejo konkretne ukrepe. Španija daje zgled s tem, ko je opravila nekaj dela; upamo,
da bodo druge sledile.

Vicky Ford,    v imenu skupine ECR.  – Gospod predsednik, testi izjemnih situacij lani poleti
naj bi povrnili zaupanje v banke. To je bil poskus Evrope, da svetovnim trgom reče „pomiri
se, dragi“. Ni uspel. Devetnajst tednov kasneje so irske banke propadle, davkoplačevalci
povsod po Evropi pa so bili prisiljeni v reševanje, še prejšnji teden pa smo slišali, da bo od
predlagane finančne injekcije za Portugalsko 12 milijard EUR namenjenih za njihove banke.
Kriza državnega dolga ne bo rešena, dokler ne bo rešena bančna kriza – in bančna kriza
ne bo rešena, dokler trgi ne bodo prepričljivo zagotavljali kapitala in likvidnosti bankam.

Testi izjemnih situacij so namenjeni preizkušanju tveganj. Da bi pomirili zaskrbljenost na
trgih, morajo preizkušati tveganja, ki skrbijo trge, trenutno pa trge skrbijo stopnje državnega
dolga. Odklonitev preizkušanja državnega dolga v celotni bančni bilanci ne bo povrnila
zaupanja. Evropski bančni organ se je seveda znašel med kladivom in nakovalom: javno
priznanje, da tveganje odpisa obstaja, lahko povzroči, da ostane tveganje nastanka, zanikanje
njegovega obstoja pa bi bilo povsem neodgovorno za regulatorja.
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Nato so tu vprašanja za bilijon dolarjev. Za zaprtimi vrati se je razprava osredotočila na
števec. Kakšen kapital imajo banke? Dlje ko se posamezne države borijo za svoja izvzetja,
bolj se vsi zavedamo, da niso vse banke enake in da se pomisleki trga množijo. Skrbeti pa
bi nas moral tudi skupni imenovalec. Kakšna so tveganja aktive v bilancah in ali lahko
zaupate utežem tveganja, ki se uporabljajo za to aktivo? Če so uteži tveganja ameriških
bank 50 % višje od evropskih, ali to pomeni, da se evropskim bankam dovoljuje, da v
osnovi napačno prikazujejo tveganja v svojih bilancah?

Finančna kriza bi nas vse morala naučiti, da cenimo preglednost. Za deponente, vlagatelje,
posojilojemalce in davkoplačevalce ti testi izjemnih situacij ne zagotavljajo preglednosti
in to je smešno.

Sven Giegold,    v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik, gospod Barnier,
gospe in gospodje, vprašanje testov izjemnih situacij za banke je tako odločilnega pomena
in naši državljani nanj gledajo tako kritično zato, ker so banke v središču te krize. Banke
so bile tiste, ki so vložile ogromne zneske denarja, ne da bi razmislile o tveganjih, s tem pa
ustvarile nepremičninske balone v številnih državah članicah, ki jih je zdaj prizadela ta
kriza. Kar smo vedno mislili, da je nemogoče, namreč da so trgi lahko slabše obveščeni kot
mnogi zunanji opazovalci, se je dejansko pripetilo, in trgi so zadeve hudo napačno razumeli.
Jasno je, da banke, ki so povzročile krizo, niso mogle sprejeti pravih odločitev med krizo.

Zdaj je očitno tudi, da se je med recesijo izjemno povečal državni dolg, najprej zaradi
stroškov reševanja bank in s tem povezanih garancij, zatem pa, kar je pomembnejše, zaradi
samih stroškov recesije. Zato je osrednje vprašanje naslednje: ali smo iz bančne krize
potegnili kakšne resne nauke? Ne gre zgolj za to, da so banke odgovorne za to, kar se je
zgodilo v preteklosti, temveč tudi za sedanje težave, kajti trgi še vedno ne delujejo pravilno.

Na računih v sistemu Evropske centralne banke in sistemu za plačilne transakcije TARGET2
se je med centralnimi bankami nabralo 427 milijard EUR terjatev; to pa zato, ker je sistem
posredoval med centralnimi bankami namesto nedelujočega trga.

Zaradi šibkosti bančnega sistema oklevamo z uvedbo ukrepov za prestrukturiranje dolga,
ki so nujno potrebni v šibkejših državah. Na kratko: ljudje v Grčiji, na Irskem in
Portugalskem imajo občutek, da trpijo, ker je struktura našega bančnega sistema šibka. V
zadnjih dveh letih so bili izvedeni evropski testi izjemnih situacij. Verjeli smo, da bomo
končno izvedeli resnico. Kot je bilo že mnogokrat povedano, so bili testi izjemnih situacij
v letu 2010 šibki, zlasti kar zadeva državna tveganja, ki so bila skoraj povsem prezrta. Ti
bančni testi izjemnih situacij niso odražali realnosti.

V letu 2011 je slika zelo podobna. Čeprav smo hvaležni za vaš prispevek, gospod Barnier,
niste pojasnili, zakaj so tveganja, povezana z državnimi obveznicami, vodena v trgovalni
knjigi, ne pa v bančni knjigi. Razlaga je vedno enaka: vedno imamo reševalne svežnje, na
katere se lahko zanesemo. Toda to je le predrzen način, da se prehiteva s politično
odločitvijo. Konec koncev reševalnih svežnjev ne moremo imeti za samoumevne, temveč
jih morajo najprej odobriti nacionalni parlamenti. Če se ti reševalni svežnji navajajo kot
razlog za to, da tveganja niso pravilno ocenjena, potem je to v praktičnem smislu, kot če
je nacionalizacija zasebnega tveganja gotovo dejstvo.

Še več, še vedno nimamo ustreznih testov izjemnih situacij za zavarovalniški trg.
Gospod Barnier, pozivam vas, da podrobno pregledate tudi to področje. Razočaran sem,
da Evropski bančni organ, ki smo ga ustanovili in je odgovoren za teste izjemnih situacij,
dejansko ni prestal lastnega testa izjemnih situacij.
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Gospod Barnier, prosim, spremljajte to zadevo in si zanjo prizadevajte bolj vztrajno. To
celotno vprašanje ponazarja besede Bertolta Brechta, ko je dejal: financiranje banke je
mnogo hujši zločin kot ropanje banke. Vendar se je motil. Zdaj se moramo naučiti, da je
nositi breme bančnih dolgov mnogo hujše.

Paul Murphy,    v imenu skupine GUE/NGL.  – Gospod predsednik, zdaj se omenja najbolj
temeljna pomanjkljivost predlaganih testov izjemnih situacij. Gre za možnost razširjenih
državnih napak. Mar ni to zelo verjeten razplet glede na neverjetno stopnjo dolgov, ki so
bili naprteni gospodarstvom, ki preprosto ne zmorejo plačati. Na primer, irska država je
na poti k dolgu 750 milijard EUR do leta 2014, državni dolg pa znaša več kot 120 tisoč EUR
na delavca.

Ne glede na možno zmanjšanje obrestne mere in naše tako imenovano reševanje je to
netrajnostno in irska država bo neplačnica. Kolikor vem, znaša izpostavljenost nemških
bank Grčiji, Irski, Portugalski in Španiji, tako imenovanemu „PIGS“, 400 milijard EUR.
Izpostavljenost francoskih bank znaša 260 milijard EUR, britanskih pa 300 milijard EUR.
Ta masovna izpostavljenost pojasnjuje hudo varčevanje, ki ga izvajata Komisija in Evropska
centralna banka nad delavci v obrobnih gospodarstvih.

Mislim, da bodo testi izjemnih situacij predvidevali, da bodo potrebe po financiranju bank
ostale stabilne. Glede na možnost poglobitve krize to ni verjetno. Na primer, v zadnjih
treh mesecih leta 2010 je bilo šest irskih domačih bank ob 34 milijard EUR, zato so se bile
prisiljene zanesti na domnevno kratkoročno financiranje ECB v višini 160 milijard EUR.

Pri prestrukturiranju bančnega sektorja je najbolj temeljni nauk, ki ga je treba potegniti iz
izkušenj v zadnjih letih in velike krize, ta, da velike finančne institucije in banke ne smejo
biti prepuščene v zasebno last. Pehanje za dobičkom teh zasebnih institucij je imelo znatno
vlogo v razdejanju naših gospodarstev, za kar so delavci plačali grozljivo ceno. Glavne
finančne institucije, glavne banke, je treba prevzeti v demokratično javno lastništvo.
Diktatorstvu finančnih trgov je treba narediti konec, njihova ogromna sredstva pa je treba
uporabiti v korist običajnim ljudem prek odobravanja posojil malim podjetjem, cenovno
dostopnih hipotek v pomoč kupcem stanovanj in tako naprej.

Jaroslav Paška,    v imenu skupine EFD. – (SK) Gospod predsednik, 18. marca je novi Evropski
bančni organ objavil scenarije in teste izjemnih situacij, s katerimi želi preveriti evropske
banke.

Če želimo, da strokovnjaki sprejmejo rezultate teh testov, se moramo izogniti površnosti
in nedoslednosti, ki sta značilni za teste bančnega sektorja iz julija 2010. Glede na to, da
bo verodostojnost celotnega evropskega finančnega sektorja verjetno ocenjena glede na
strogost teh testov, bi bilo dobro, če bi bili čim bolj celoviti in da bi se v njihovi strogosti
odražala dejanska tveganja, s katerimi se finančni sektor lahko sreča v sedanjem obdobju.
Po mojem mnenju se ti testi torej ne bi smeli izogibati ustrezni oceni izpostavljenosti bank
do posameznih državnih dolgov ali dolgov drugih bank, tako da bi pri testih upoštevali
najbolj črnoglede scenarije, na primer stečaj države. Zagotoviti moramo tudi uravnotežen
in pošten pristop k ocenjevanju različnih bančnih struktur in poslovnih modelov v
posameznih državah članicah ter poskusiti zagotoviti, da se novi testi izjemnih situacij,
kolikor je mogoče, nanašajo na celotni bančni sektor v vsaki državi članici. Samo tako
bomo ponovno pridobili zaupanje finančnih strokovnjakov.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Gospod predsednik, komisar, analiza bank, izvedena
leta 2010, je dala enotno spoznanje, da je bila ena težava od teh testov prevladujoča
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nacionalna logika, bodisi glede metodologije, diagnostike ali izbora meril. Kasneje je ta
parlament v poročilu, ki ste ga prijazno omenili in o katerem sem poročala, zahteval, da
se okrepi evropska razsežnost za obvladovanje bančnih kriz.

Med tem sta bila ustanovljena Evropski odbor za sistemska tveganja in Evropski bančni
organ (EBA), kar je kazalo, da bomo končno dali bančnemu sektorju evropsko dimenzijo.

Toda teste izjemnih situacij, o katerih razpravljamo, je Evropski svet 24. in 25. marca
omenil, kot sledi. Prebrala bom v angleščini, kajti ta dokument imam.

„Pred objavo rezultatov bodo države članice pripravile posebne in velikopotezne strategije
za prestrukturiranje ranljivih institucij, vključno z rešitvami zasebnega sektorja … vendar
tudi trden okvir skladno s pravili državne pomoči za zagotavljanje vladne podpore po
potrebi.“

– (PT) Torej, zdaj glede testov izjemnih situacij – brez vsakega jasnega, celovitega okvira,
ki bi usklajeval različne nacionalne prakse – ponovno priporočamo, da naj bo to odločitev
držav članic: ponovno krepimo nacionalno razsežnost pristopa k rešitvi in popravljanja
testov izjemnih situacij v bančnem sektorju.

To me pripelje do temeljnega vprašanja. Mar ne bomo z metodologijo takšne vrste izgubili
zlate priložnosti, da končno oblikujemo evropski in ne nacionalni okvir za rešitev težave
ureditve?

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Gospod predsednik, živimo v težkih časih. Finančna kriza
nam je pokazala, kako pomembno je, da državljani zaupajo v banke in plačilne sisteme.
Testi izjemnih situacij so torej pomemben instrument za pregledovanje odpornosti bank
proti nepričakovanim šokom. Pri finančni stabilnosti gre za to, kako dobro so kapitalizirane
banke in kako odporne so. Po naših izkušnjah odločni testi povečujejo zaupanje v bančni
sistem, testi pa morajo biti odločni, verodostojni, celoviti in imeti jasne zahteve. Primer
Irske pa žal dokazuje nasprotno.

Rad bi poudaril, kako pomembni sta odprtost in preglednost, kar zadeva objavo rezultatov
testov izjemnih situacij. Objava posameznih testov je zelo pomembna, da se pomaga
okrepiti zaupanje državljanov in trga v banke. Zaupanje je glavno, kot je dejal
gospod Barnier.

Prihodnje teste izjemnih situacij je treba neprestano razvijati, da se vključijo dejanski tržni
pogoji in tveganja. S poročanjem stopnje izpostavljenosti državnemu dolgu lahko tržni
akterji izdelajo lastno oceno tveganja. To je pomembno za krepitev zaupanja trga v
oblikovanje in verodostojnost testov. Komisija, Evropski odbor za sistemska tveganja
(ESRB) in Evropski bančni organ (EBA) morata jasno navesti, kaj naj bi testi izjemnih situacij
pokazali, ter morata preveriti in zagotoviti, da predpostavke testov izjemnih situacij
odražajo tveganja.

Če testi izjemnih situacij pokažejo, da nekatere banke ne izpolnjujejo zahtev, morajo države
članice takoj ukrepati. Švedska izkušnja ekspanzivnih bank v baltskih državah dokazuje,
da se lahko tveganja hitro naberejo zaradi vse večjih neravnovesij. Zgodovina nas je naučila,
da je potrebna previdnost, toda zamude ali oklevanja zaradi nezadovoljivih rezultatov so
lahko uničujoči. Hvala.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje,
testi izjemnih situacij so najnovejša zadeva. Imamo globoko gospodarsko in finančno
krizo, zato bomo našim bankam naložili teste izjemnih situacij! Imamo jedrsko krizo, zato

261Razprave Evropskega parlamentaSL10-05-2011



naj naše jedrske elektrarne opravljajo teste izrednih situacij! Kot da bo sama zamisel o
testih izjemnih situacij pomirila naše sodržavljane ali finančni trg. Kajti vse je seveda odvisno
od možnosti, ki jih prinašajo, in, kot ste dejali, komisar, ne moremo reči, da so bili
lanskoletni finančni testi izjemnih situacij zelo verodostojni s tega vidika.

Poleg tega so jedrski testi izrednih situacij, kot je priznal vaš kolega gospod Oettinger to
popoldne, povsem neresni – vsaj do zdaj so bili –, saj niso upoštevali možnosti, da letalo
strmoglavi v jedrsko elektrarno. Zato bi rad rekel, da je v takem primeru, ko letalo strmoglavi
v jedrsko elektrarno, očitno prisotno tveganje neplačila.

Komisar, pravite, da je treba upoštevati verjetne možnosti, zato ne upoštevamo možnosti,
da bi bila suverena država neplačnica v Evropi. Zato bi rad povedal naslednje: to se vam
bodisi zdi nemogoče, v tem primeru bi vam rekel, da si zatiskate oči, kajti višina grškega
dolga in irskega dolga jasno kaže, da bosta državi prej ko slej morali prestrukturirati svoj
dolg, ali pa želite pridobiti čas, v tem primeru pa bi vam rekel, da je to enako neodgovorno,
kajti čim dlje traja reševanje te težave, toliko več bo stala družbo kot celoto. Zato apeliram
na vaš občutek za realnost in odgovornost v tej zadevi, komisar.

Vi ste ambiciozen Evropejec; veste, da so ljudje, katerih stopnja stresa se vsak dan preizkuša,
naši sodržavljani, ki še predobro vedo, da dokler ne zgrabimo bika za roge, ne bomo mogli
zajamčiti njihove varnosti ali varnosti finančnega trga. Zgrabiti bika za roge danes pomeni
radikalno prestrukturirati finančno industrijo v Evropi. Vem, da ste začeli, toda to kaže
tudi na potrebo po evropski proračunski federaciji. Toda o tej točki bomo ponovno
razpravljali jutri.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Barnier, gospe in gospodje,
najprej bi se rad zahvalil za podroben odgovor na moje parlamentarno vprašanje 8. februarja
o testih izjemnih situacij v zvezi z irskimi bankami.

Danes smo nekaj razjasnili: verodostojnost ogroža zaupanje. Poleg tega nam bo resen,
pokončen in odločen pristop pomagal premagati krizo z verodostojnostjo. Zato moram
povedati, da ne verjamem, da je bil zadnji test izjemnih situacij ustrezno ocenjen. Posledice
niso znane. Kljub logičnim zaključkom, ki ste jih predstavili danes, si še vedno nisem na
jasnem glede posledic bližajočega se testa. Zato imam tri vprašanja.

Moje prvo vprašanje se glasi: komisar, kako lahko tokrat zajamčite, da bo obveljalo
dolgoročno stališče in ne kratkoročna osredotočenost kot zadnjič z irskimi bankami?

Drugič, ali se evropska kriza javnega dolga slabša pred našimi očmi, kot opisuje
gospod Giegold? To poslabšanje bo s sedanjimi testi izjemnih situacij preizkušeno samo
v trgovalnih knjigah bank. Toda postavke bank v posesti do končne zapadlosti so naštete
v bančni knjigi. Bančna knjiga pa ne bo vključena v test izjemnih situacij. Kako lahko
upravičite to razliko?

Tretjič, ali ne bo to ponovno povzročilo občutka, da je zajamčeno dolgoročno preživetje
bank, kajti naš glavni problem, kriza državnega dolga, se ne ocenjuje ustrezno?

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje,
najprej bi se zahvalil za vaš odgovor.

Pomembno je, da se pride do ustrezne diagnoze, pa tudi da se lahko po diagnozi uporabi
ustrezno zdravljenje. Zato moramo poskrbeti, da bodo testi izjemnih situacij preglednejši
in bolj zanesljivi – in gremo v pravo smer –, vendar moramo doseči tudi bolj učinkovit
odziv.

10-05-2011Razprave Evropskega parlamentaSL262



Potrebujemo solventne finančne institucije, stabilen finančni sistem in predvsem obnovitev
toka posojil v realno gospodarstvo.

Banke, ki prestanejo teste izjemnih situacij, se morajo kljub temu z vsemi močmi prizadevati
za obravnavo negativnih scenarijev in pripravo na vse bolj zahtevne regulativne razmere.
Banke, ki ne prestanejo testov, morajo takoj poiskati rešitve za razmere, države članice – ki
tega še niso storile – pa morajo sprejeti pobude, da jim pomagajo in prispevajo k njihovi
dokapitalizaciji ali iskanju rešitve.

Evropski bančni organ lahko izda priporočila, da odpravi ugotovljena tveganja s tem, ko
ugotovi, katere institucije predstavljajo sistemsko tveganje – za njih bo veljala višja stopnja
nadzora –, tako da lahko sledijo postopki reševanja, obnove in razreševanja.

Pri teh postopkih vam bomo nudili podporo, komisar, tako da bo mogoče ustvariti
velikopotezen evropski okvir za nadaljevanje, kajti monetarna unija zahteva večje finančno
povezovanje, vendar tudi večje javnofinančno in politično povezovanje.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Gospod predsednik, testi izjemnih situacij so
pomembni za ocenjevanje zdravja bančnega sistema. Toda dva pogoja sta nadvse ključna.
Prvič, kakovost teh testov in točnost dejanskega postopka ocenjevanja. Rad bi omenil, da
so imele banke različne poslovne modele v različnih državah. Kot v drugih državah tudi
v Romuniji banke niso sodelovale v transakcijah s slabo aktivo. Po drugi strani pa so izvedle
ekspanzivno posojanje na podlagi zunanjih sredstev, dodeljenih kratkoročno, in zagotovile
dolgoročno financiranje. Toda rezultati so bili enaki: izgube, precejšnja ranljivost v zadevnih
državah in seveda pomanjkanje odgovornosti za upravljanje tveganj. Drugi pogoj je
preglednost rezultatov testov, ki bodo veljali v bančnih sistemih. To preglednost zahtevajo
tako finančni trgi kot državljani.

Olle Ludvigsson (S&D).   – (SV) Gospod predsednik, v razburkanem obdobju, ki ga
doživljamo v smislu naših javnih financ v zadnjih nekaj letih, smo izpred oči izgubili srž
problema. V prizadevanjih, da bi rešili javne finance najšibkejših držav, smo radi pozabili,
da so banke naš največji problem.

To je delno tako zaradi dejstva, da je dolg niz katastrof v bančnem sektorju glavni razlog,
da so javne finance mnogoštevilnih držav zdaj tako krhke, in delno zaradi številnih, še
vedno prisotnih ključnih pomanjkljivosti bančnega sistema. Najti moramo izvedljive rešitve
za javne finance Aten, Dublina in Lizbone. Toda te rešitve ne bodo veliko vredne, če ne
bomo obenem podprli tistih evropskih bank, ki se še vedno ne morejo postaviti na lastne
noge. Če zdaj ne bomo vložili truda, ki je potreben na tej stopnji, da ustvarimo trajnosten
bančni sektor, bo to slej ko prej privedlo do bremena za javne finance, ki ga bodo celo
najmočnejše države težko prenašale.

Zlasti žalostno v tem okviru je dejstvo, da več držav, ki imajo trenutno trdne finance, tako
malo pozornosti posveča pomanjkljivostim svojih bančnih sistemov. Glasno zahtevajo,
da se Grčija, Irska in Portugalska izboljšajo, ne naredijo pa svoje domače naloge, čeprav
imajo sredstva. To je nesprejemljivo.

Jasno je, da je treba tekoče teste izjemnih situacij izvesti strogo in pregledno, kar navdaja
z zaupanjem. Prav tako je jasno, da jim morajo slediti ustrezne pobude za reševanje
pomanjkljivosti, ki se ugotovijo. Skupna evropska strategija za to bi bila zelo koristna.
Pričakujem, da bo Komisija kmalu uvedla takšno pobudo na podlagi smernic, ki jih je
Parlament predlagal v poročilu gospe Ferreire o kriznem upravljanju v bančnem sektorju.
Navsezadnje pa glavna odgovornost ostaja na nacionalni ravni. Vse države, predvsem
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najmočnejše, morajo zagotoviti, da opravijo s pomanjkljivostmi, ki ostajajo v bančnem
sistemu. Hvala.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Barnier, test izjemnih situacij
EU za banke, ki je bil opravljen prejšnje poletje, bi moral biti temeljito prenovljen. Očitno
ni dovolj, če se osredotočimo zgolj na osnovni kapital bank. Prav tako je treba preučiti
vpliv krize na likvidnost bank. Naj vas spomnim: banke, kot je Lehman Brothers, so propadle
zaradi hudih likvidnostnih težav. Ne razumem, zakaj sploh razpravljamo o tem, ali naj
bodo rezultati preverjanja likvidnosti objavljeni ali ne.

Kdor koli vztraja, da morajo biti podatki tajni, izničuje smisel testa izjemnih situacij.
Nobenega dvoma ni, s kakšnim namenom: preprečiti, da trgi izgubijo zaupanje v banke,
ki testa ne opravijo. Vendar pa bi prikrivanje rezultatov teh testov javnosti preprosto
prineslo še več negotovosti. V takšnem okolju cvetijo govorice in polresnice.

Čeprav bodo ljudje kritizirali novo metodologijo in različne parametre, mora biti splošni
cilj jasen. Nujno je zagotoviti preglednost, da se ugotovi, koliko so evropske banke občutljive
na krizo. Široko zaupanje je nujno potrebno, banke pa morajo v tem odigrati svoje vloge,
ki so v njihovem interesu.

Antonio Cancian (PPE).    – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, zahvaljujem se
gospodu Barnieru za odlično opravljeno delo. Ponovno moramo vzpostaviti stabilnost in
zaupanje, menim pa, da je v tej smeri že opaziti velika prizadevanja. Zakonodajni okvir za
obvladovanje krize gospodu Barnieru zagotavlja sredstva za izvedbo cele vrste
preprečevalnih ukrepov in za obvladovanje sedanjih razmer. Paziti moramo na birokracijo
in se upreti skušnjavi, da bi vzpostavljali organe, agencije ali druge instrumente, ki bi nam
lahko v prihodnje zapletli življenje.

Usklajen pristop znotraj splošnega pravnega okvira Evropske unije je nujen, da preprečimo
probleme in prihodnje finančne krize ter da bankam omogočimo bolj urejeno
poslovanje – pod enakimi pogoji po vsej Evropi. Menim, da bi morali regulatorni organi
za zagotovitev preglednosti ves čas razvijati standardna pravila in postopke.

Vendar pa želim poudariti, da moramo biti pri objavi rezultatov previdni. Finančno
leto 2010 je nazorno pokazalo, kako občutljiva in pomembna je doslednost pri objavi
rezultatov. Rezultati lahko na trgih povzročijo tudi nasprotne učinke in motnje. Zato je
treba temu vprašanju posvečati pozornost in ga obravnavati z vso resnostjo.

Seán Kelly (PPE).   – Gospod predsednik, banke so bile včasih na Irskem spoštovane. Zdaj
so deležne prezira, a ni nobene potrebe, da bi pojasnjevali vzroke. Tu sem, da sprašujem,
ne pa nudim vpoglede – in imam celo vrsto vprašanj.

Prvič, ali morajo vse banke opraviti test izjemnih situacij? Drugič, nam lahko zagotovite,
da bodo odslej testi izjemnih situacij odražali resnično stanje bank? In tretjič, kakšna
pooblastila ima Evropski bančni organ, da izvaja svojo pristojnost nad bankami, ki kršijo
pravila, so preveč izpostavljene, so nepremišljene in tako dalje?

Nazadnje, gospod Gauzès je omenil, da se moramo rešiti odvisnosti od bonitetnih agencij.
Kako bi lahko čim prej dosegli to idilično stanje?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Najlepše se vam zahvaljujem za priložnost,
da postavim vprašanje. Rad bi popolnoma jasno povedal, da če ne bi bilo ukrepov Evropske
komisije in vaših ukrepov, komisar, bi danes v evropskem bančnem sistemu nedvomno
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utrpeli hujše posledice. Vseeno pa so razmere zelo dinamične. Na srečo smo rešili nekaj
težav z likvidnostjo bank, pojavljajo pa se nove težave in grožnje. V zvezi s tem bi vas,
komisar, želel vprašati, ali nam lahko zaupate svoje mnenje o grožnjah, ki se pojavljajo
zdaj, in o tistih, s katerimi se bomo morali spopasti v prihodnje. Zelo močno želim poudariti,
da so nekatere težave na srečo že za nami, vendar pa se pojavljajo vedno nove.

Mairead McGuinness (PPE).   – Gospod predsednik, da ne pozabimo, da te težave pestijo
veliko ljudi, naj povem, da sem srečala mladega Irca, ki je danes letel do Frankfurta in
nadaljeval pot v Avstralijo z enosmerno vozovnico; je samo eden od tisočih, ki so to storili
zaradi naših gospodarskih in bančnih problemov.

Ali se Komisija strinja, da je škoda za evropsko verodostojnost, ki jo je povzročilo prirejanje
prvega testa izjemnih situacij za banke – in to pravim z obžalovanjem – skoraj
nepopravljiva? Državljani Evropske unije pretreseni opazujejo, kaj se dogaja v bančništvu.
Zamajali smo njihovo zaupanje v Evropsko unijo in v območje evra.

Kot veste, je irski bančni sektor opravil drugi krog testa izjemnih situacij, nova vlada pa je
pripravila načrt prestrukturiranja. Zagotoviti je bilo treba dodaten kapital v znesku
24 milijard EUR. To pa vpliva na irsko gospodarstvo tako, da dobrim podjetjem primanjkuje
kapitala, ker se banke trudijo izpolniti različne zahteve. Ta scenarij je nemogoč, zato
Komisijo prosim, da se mu posveti.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Gospod predsednik, dejstvo, da prejšnji testi izjemnih situacij
niso bili verodostojni, še dodatno zaplete izvajanje naslednjih testov. Kriza na Irskem je
močno spremenila nove podatke v evropskem bančnem sistemu. V povezavi s tem morajo
biti prihodnji testi precej bolj natančni pri posredovanju informacij. Nacionalni organi
morajo že zdaj izvajati akcijske načrte. To bi rešilo težave iz testov izjemnih situacij na
splošno. Ne smemo pričakovati, da banke ne bodo opravile testa. Novi testi bi morali
izpostaviti slabosti bančnega sistema in pokazati, kje je treba okrepiti kapital. Naj poudarim,
da je pomembno, da Komisija v vsaki državi uporabi enak pristop pri izvajanju testov
izjemnih situacij.

Nazadnje pa se mi zdijo tudi informacije o glavnih spremembah, ki jih je predlagala
Komisija, koristne.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Gospod predsednik, kako pomembna je ta tema, najbolj
potrjuje dejstvo, da so trije poslanci na Komisijo naslovili podobna vprašanja. To ni
naključje, kajti če izvedemo test, podoben lanskemu, ki ni uspel povrniti zaupanje v evropski
bančni sektor, lahko to ogrozi verodostojnost Evropske unije. Videti je, da Evropski odbor
za sistemska tveganja (ESRB) in Evropski bančni organ (EBA), ki pripravljata test, delata
dobro, tako z vidika enotne metodologije kot postopka njegovega izvajanja.

Vendar pa nekatera vprašanja zame še vedno ostajajo odprta, tudi po odgovoru komisarja.
Na primer, ali postopek izbire obsega tudi čezmejna podjetja in delničarske odnose ter
različne poslovne modele? Drugo vprašanje je, ali je mogoče reči s popolno gotovostjo,
da takšna serija testov izjemnih situacij ne bo spregledala nobene banke, katere poslovanje
bi lahko predstavljalo tveganje za evropsko gospodarstvo.

Michel Barnier,    član Komisije. − (FR) Gospod predsednik, hvaležen sem vsem, ki so
govorili ob tej pozni uri in pokazali, da Evropski parlament deluje previdno in celo
inteligentno glede tega težkega vprašanja.
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Prvič, če se vrnem na zadnje vprašanje, ki ga je pravkar postavila gospa Gáll-Pelcz, ki je
govorila o odgovornosti Komisije – navajen sem prevzeti svoje odgovornosti –, bi želel
izpostaviti, da je te teste izjemnih situacij, ki se danes izvajajo, pripravil in je zanje odgovoren
nov organ, ki smo ga ustvarili skupaj, torej Evropski bančni organ (EBA). Seveda tesno
sodelujemo z EBA in smo skupaj z Evropsko centralno banko pomagali EBA pri pripravi
te nove serije testov; kljub vsemu pa je za vse skupaj v glavnem odgovoren ta organ.

Gospod Zemke je postavil široko vprašanje o prihodnjih grožnjah in tveganjih. Prvič, sam
sem mnenja, da ničelno tveganje ne obstaja niti na tem področju niti na področju okolja.
Mislim, da je zelo težko napovedovati prihodnost, in ne glede na vse, gospod Zemke, vemo,
da se trgi spreminjajo precej hitreje kot doba demokracije oz. naša doba, ne glede na to,
kako hitro ukrepamo in kako hitro in učinkovito bi želeli ukrepati.

Kako smo lahko torej bolje pripravljeni, kot smo bili pred štirimi leti, ko smo se soočili s
krizo, ki se je začela v ZDA in je skoraj vse uničila? Tako da vzpostavimo orodja, okvire
upravljanja, nadzor, odgovornost in preglednost, vse, kar je takrat manjkalo, vse, kar je
bilo del zelo močnega vala ultraliberalizma, ki je prvič zajel svet v 90. letih prejšnjega
stoletja, ter tudi vse tisto, kar je bilo deloma uničeno zaradi nespametne zamisli, da se trgi
lahko sami urejajo.

Danes v okviru G20 – in na nekaterih področjih celo presegamo zahteve G20 – potrpežljivo
ponovno vzpostavljamo okvire in orodja upravljanja, ureditev, preglednost, rekel bi zelo
preprosto „moralo“, če lahko uporabim to besedo, ali etiko, ki so v sistemu finančnih trgov
izredno primanjkovali že okrog 15 let.

Zato je pomembno, da razumete te razmere in da je vaša vloga v vzpostavljanju ustreznih
evropskih nadzornih organov – gospa Goulard je omenila Evropski odbor za sistemska
tveganja – zelo pomembna.

Zato – in to velja tudi za gospoda Gauzèsa, ki je omenil bonitetne agencije – vključujemo
ta ukrep, to posebno temo nocojšnje seje, vse, kar počnemo potrpežljivo teden za tednom,
v glavni evropski projekt finančnega in gospodarskega upravljanja, imamo pa še veliko
dela. Brez težav lahko uporabim besedo federacija v zvezi s tem glavnim projektom; mislim,
da jo je gospod Giegold še prej uporabil. Bolj moramo združiti svoje energije in politike – in
včasih moramo preseči golo usklajevanje.

Strinjam se z gospodom Gauzèsom, da je pomembno nadaljevati reforme na področju
bonitetnih agencij. Ukvarjamo se s tretjo reformo, ki bo dopolnila predhodni dve. Kar
zadeva vprašanje, ki ste ga postavili vi, gospod Gauzès, glede prevelike odvisnosti od
bonitetnih ocen, pa naj povem, da bomo v kratkem, na začetku julija, odpravili celo vrsto
bonitetnih ocen. Odpravili bomo več sklicevanj na bonitetne ocene, da preprečimo to
pretirano odvisnost bank od bonitetnih ocen, pravzaprav ne samo bank. Torej se bomo
ukvarjali s tem.

Gospa Goulard je omenila pripombe gospoda Kinga in gospoda Enrie, ki sem si jih zapisal.
Zahvaljujem se ji, da je usmerila mojo pozornost na te pripombe, ki obenem kažejo na
proaktiven in spremenjen pristop, kar me zelo veseli. Zahvalil bi se ji tudi, da je omenila
zelo pomembno vlogo – in vemo, koliko vam dolgujemo, gospa Goulard – Evropskega
odbora za sistemska tveganja. Sodelovati moramo z vsemi temi zainteresiranimi in z EBA,
seveda pa moramo upoštevati tudi vlogo Evropskega odbora za sistemska tveganja, da
lahko teste izjemnih situacij izvajamo dosledno in da se iz njih kaj naučimo.
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Nazadnje bo naloga držav članic in ne EBA, da se naučijo lekcije, tako da postavijo pogoje
in tehnično podporo, ki jo bomo budno spremljali v obdobju takoj po testu.

Ko so bili ustanovljeni trije evropski nadzorni organi in Evropski odbor za sistemska
tveganja, sem dejal, da bomo tla preskusili tako, da bomo po njih hodili. Prav to počnemo.
Verjamem, da EBA dobro deluje pod vodstvom gospoda Enrie; enako velja za druge organe,
za Evropski odbor za sistemska tveganja in, gospod Giegold, za Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA). Prej ste omenili teste v zavarovalniškem
sektorju; EIOPA pravkar pripravlja serijo testov v tem sektorju, enako kot EBA za banke.

Sprožili ste občutljivo in zelo pomembno vprašanje, gospod Giegold, prav tako tudi
gospod Karas in gospod Schmidt pred vami, in vprašanje krize državnih dolgov. Kot sem
že povedal, in o tej temi nocoj ne bom več govoril, EBA je dobil nalogo, da oblikuje in
razvije teste. Videti je bilo, da kriza bančnih knjig ni bila stvarna, zato v danem času ni
imelo smisla izvajati teste z bančnimi knjigami. Vse, kar lahko rečem, je da imamo dialog
z EBA, odločeni smo – gospod Giegold je potegnil vse nauke iz tega novega kroga testov,
enako kot smo mi potegnili nauke iz prejšnjega kroga, ki ni bil zadovoljiv – in smo
ambiciozni – gospod Sánchez Presedo me je prosil, naj pokažem ambicioznost –, kar
pomeni, da moramo biti v tem dialogu zahtevni in neomajni, pri tem pa spoštovati
pristojnosti in neodvisnost EBA, enako kot v Komisiji zahtevamo spoštovanje naše
neodvisnosti. Moja ambicija, gospod Giegold, je razumno razmišljati o lekcijah, ki smo se
jih naučili iz tega kroga testov, ki se bo zaključil junija, in se čim več naučiti iz dialoga z
EBA, da izboljšamo naslednji krog.

Gospod Mann je enako kot vi, gospod Giegold, omenil ocenjevanje likvidnostnega tveganja.
Kot veste, ocenjevanje likvidnostnega tveganja ni vključeno v test izjemnih situacij, katerega
rezultati bodo objavljeni. Na začetku leta je Evropski bančni organ napovedal, da bo izvajal
ločen tematski pregled likvidnostnih tveganj v bančnem sektorju EU v okviru svojega
rednega cikla ocenjevanja tveganj v prvem četrtletju leta 2011. Torej se bo s tem vprašanjem
ukvarjal vzporedno, če lahko tako rečemo.

Gospod Karas je pozval svoje poslanske kolege in kolegice ter Komisijo, naj vse, kar zdaj
počnemo, vključimo v dolgoročne strategije, zato bi želel gospodu Karasu povedati, da je
to splošno načelo, s katerim soglašam, ter da odraža duh, v katerem delam s svojimi ekipami,
da bi pripravili predloge nove zakonodaje, ki spada v to prepotrebno finančno in
gospodarsko upravljanje. To zlasti velja za vprašanje upravljanja, za tisto, kar bomo storili
glede odgovornosti delničarjev – delamo z dolgoročnega vidika – in kar želimo storiti, kot
sem povedal že prej gospe Ferreira, glede reševanja bank. Velja pa še za eno stvar, ki jo
imam v mislih; čeprav tega niste omenili, gre za enega od razlogov za krizo oziroma
vzrokov: strahotno visoke plače in dodatki, ki so bili še višji, ko so bila prevzeta tveganja
višja, saj so tisti, ki so tvegali, vedeli, da bodo zanje plačali vsi ostali.

Ko bomo pregledali izvajanje sedanjih smernic o plačah in dodatkih in ugotovili, kje so
njihove pomanjkljivosti, bom zagotovil, da bodo v naslednjih tednih, kot ste tudi mnogi
med vami zahtevali, prenesene in uporabljene v vsaki državi članici. Ko pravim, da
razmišljam o novih smernicah za to področje, to počnem prav zato, da se posvetimo enemu
od vzrokov krize – temu nespametnemu prevzemanju tveganj – in da vsi v bančnem
sektorju ponovno postanejo previdnejši in odgovornejši.

Gospa Ferreira in gospod Lamberts sta pravilno ugotovila, da so bili testi izjemnih situacij
nedosledni. Povedal sem, kaj menim o pomanjkljivostih prejšnjih testov. Potrebujemo več
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doslednosti, več Evrope v izvajanju teh testov in zato bo zelo koristen tudi medsebojni
pregled EBA.

Kar zadeva usklajen okvir za reševanje bank, pa naj povem, da se ravno s tem ukvarjamo,
gospa Ferreira. Lahko vam potrdim, da bomo svoj predlog predstavili do konca poletja in
da se bomo zelo stvarno in odkrito zanašali na veliko število vaših predlogov.

Veliko vas je pravkar pozvalo, med drugimi tudi gospod Ludvigsson, gospa Ford,
gospod Cancian in gospa Băsescu, naj bodo testi – ponovil bom, kar sem slišal – strogi,
verodostojni in pregledni. Naj ponovim, v splošnem okviru tega finančnega in
gospodarskega upravljanja, ki ga pravkar skupaj vzpostavljamo, bodo testi v letu 2011
strožji, bolj verodostojni in preglednejši kot v prejšnjem krogu, prav tako pa bomo gradili
na podlagi lekcij in pregleda testov iz leta 2011, da zagotovimo, da so nadaljnji testi izjemnih
situacij v bančnem sektorju, kot ste zahtevali, še učinkovitejši, strožji, bolj verodostojni in
preglednejši.

Predsednik. −   Najlepša hvala, gospod Barnier. Naša razprava se je nekoliko preveč
zavlekla. Vaša zasluga je, da ste odgovorili vsakemu govorniku. Vendar pa se moramo za
v naprej zaradi reda dogovoriti, da komisar v svoji zadnji izjavi odgovarja samo tistim
govornikom, ki so še prisotni v dvorani. Tako bomo prihranili nekaj časa. Z zadnjo razpravo
smo dejansko prišli do konca razpoložljivega časa.

Razprava je končana.

Pisne izjave (člen 149  )

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki. – (LT) Kot lahko danes vidimo, testi izjemnih
situacij, ki so bili lani izvedeni v bankah, ki poslujejo v državah članicah Evropske unije,
niso uspeli pokazati dejanskega stanja v tem sektorju. Irski primer je pokazal, da je bil ta
pregled v osnovi nezanesljiv. Letos je bil izveden nekoliko izboljšan test in njegove rezultate
še čakamo. Menim, da mora novoustanovljeni Evropski bančni organ dobiti precej večja
pooblastila in vidnejšo vlogo, če želimo povrniti zaupanje državljanov EU v bančni in
finančni sistem na splošno ter zagotoviti verodostojnost celotnega evropskega finančnega
institucionalnega okvira. Po mojem mnenju bi morali biti testi izvedeni sistematično in
pokrivati čim širši nabor elementov tveganja, ki se seveda razlikujejo od ene države članice
do druge. Evropski bančni organ bi moral tudi opredeliti jasne postopke in imeti priložnost
izdati sklepe, ki so za banke obvezujoči, če opravljeni testi pokažejo, da so banke finančno
nestabilne ali nezanesljive.

Csanád Szegedi (NI)   , v pisni obliki. – (HU) Zanimivo je, da so bili mediji po neuspešnem
testu izjemnih situacij tudi lani preplavljeni z lažnimi poročili o uspehu – očitno so k temu
pripomogle tudi mahinacije Evropske komisije. Zdaj pa ne samo mi, ampak vsi, od liberalcev
do PPE, zahtevamo pojasnilo o tej polomiji. Oni pa seveda iščejo rešitve v napačnih
odgovorih, na primer v kapitalu, ki bi ga države dodatno vložile v banke, ali v nadaljnji
centralizaciji Bruslja. Pravi razlog za neuspeh je prav ta, da nam bruseljska birokracija
preprosto ni sposobna učinkovito pomagati na večini področij našega življenja. Zato po
tej polomiji ne bi smeli odvzeti še več pristojnosti državam članicam in zapraviti milijard
evrov za ustanavljanje še več gigantskih organov oblasti; namesto tega bi morali priznati,
da Evropa ne more obstajati kot Združene države Evrope in da več pristojnosti Bruslju
pomeni manj učinkovitosti.
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21. Izvrševanje pravil o ladijskem prevozu strupenih odpadkov v države v razvoju
(razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka je razprava o

– vprašanju za ustni odgovor o izvrševanju pravil o ladijskem prevozu strupenih odpadkov
v države v razvoju, ki so ga Komisiji postavili gospa Bearder, gospa Ek, gospod Ouzký,
gospod Seeber, gospa Klaß in gospa Harms v imenu Skupine zavezništva liberalcev in
demokratov za Evropo, skupine Evropskih konzervativcev in reformistov, Poslanske
skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Skupine Zelenih/Evropske
svobodne zveze (O-000065/2011 - B7-0217/2011), in

– vprašanju za ustni odgovor o izvrševanju pravil o ladijskem prevozu strupenih odpadkov
v države v razvoju, ki so ga Komisiji postavili gospa Wils, gospa Liotard, gospa de Brún,
gospod Ferreira, gospa Matias in gospod Chountis v imenu Konfederalne skupine Evropske
združene levice – Zelene nordijske levice (O-000066/2011 - B7-0218/2011).

Catherine Bearder,    vlagateljica.  − Gospod predsednik, ali se komisar strinja, da bi se
kdor koli od nas, če bi se nekega jutra zbudil in ugotovil, da so premožni sosedje svoje
strupene odpadke odvrgli na njegovem dvorišču, pošteno razjezil? In prav to EU počne
vsak dan.

Vsako leto se v nasprotju z okoljsko zakonodajo EU prek pristanišč, kjer je nadzor zelo
ohlapen, pretihotapijo tone strupenih odpadkov iz EU v države v razvoju. Pogrešamo
skoraj tri četrtine električnih odpadkov v EU in samo ena tretjina elektronskih odpadkov
se predeluje v skladu z zakonodajo EU. V Združenem kraljestvu povprečni Britanec zavrže
štiri kose elektronskih odpadkov vsako leto. To pomeni 500 tisoč ton pokvarjenih
televizorjev, računalnikov in telefonov, vendar pa več kot polovica te količine ni evidentirana
v recikliranju – preprosto izgine – in to samo v moji domovini.

Izvoz kontroliranih odpadkov iz EU za odstranitev je v skladu s sedanjimi zakonodajami
prepovedan, vseeno pa nezakoniti ladijski prevozi iz EU po ocenah obsegajo v povprečju
22 tisoč ton na leto. Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) navaja,
da morajo biti elektronske naprave za izvoz delujoče. Vendar pa je to odvisno od učinkovitih
vseevropskih politik nadzora, ki jih seveda ni. Ti odpadki vsebujejo svinec, kadmij, barij,
živo srebro, bromirane zaviralce gorenja in druge kemikalije in plastiko, ki so ob sežigu
nevarni. Sežiganje je pogosto najcenejša metoda za ponovno pridobivanje teh dragocenih
kovin, pri čemer odrasli in otroci brskajo po odlagališčih, da bi zaslužili nekaj centov.

Ne moremo se pretvarjati, da ta škandal nima posledic na okolje in zdravje, ki prizadenejo
najranljivejše. Iskreno povedano, kot Evropejko me je sram. Zahvaljujem se komisarju za
odgovore in odzive, vendar pa moramo dobiti natančnejše informacije o tem, kako bo
zaprl to vrzel v uredbi o pošiljkah odpadkov. Ali ima Komisija pripravljen načrt za reševanje
ton odpadkov EU, ki so bile že odložene v afriških državah? Ali je treba uredbo o pošiljkah
odpadkov revidirati ali gre samo za uveljavitev? Ta problem je nujen in zato je treba ukrepati
zdaj. Pričakujem vaš odgovor.

Anna Rosbach,    namesto vlagatelja.  −  (DA) Gospod predsednik, veseli me, da se toliko
poslanskih kolegov in kolegic zaveda, da naši odpadki ne izginejo kar sami po sebi, ampak
da se žal pogosto odlagajo po vsem svetu, kjer z njimi ne ravnajo pravilno. Seveda to ni
nič novega. Veliko evropskih držav je že pred veliko leti poslalo svoje odslužene trajekte,
polne azbesta, v Indijo, kjer so bosonogi delavci na obali ločevali staro železo od strupenih
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sestavnih delov – in to še danes počnejo. Še hujši primer so afriški otroci, ki sedijo na tleh
in naše električne odpadke razstavljajo na sestavne dele. Je to sprejemljivo? Seveda ni.
Vendar pa EU nima na voljo razumnega in stvarnega orodja, da bi uveljavila dobre predpise,
ki so bili pripravljeni že 12. julija 2006.

Direktivo naj bi uveljavile posamezne države članice, kot določa člen 50, vendar nekatere
države pri uveljavitvi zamižijo na eno oko. Vseeno pa je nekaj treba storiti, kajti 70 milijonov
ton strupenih odpadkov na leto – in številka se še povečuje – ni mačji kašelj. Imam pa še
eno vprašanje poleg pisnih vprašanj, ki jih je Komisija že prejela, in sicer: Ali je Komisija
razmislila o tem, da bi uporabili posebna pristaniška področja za raztovarjanje strupenih
odpadkov v izbranih pristaniščih? Tako bi na splošno izboljšali nadzor. Ali lahko Komisija
predvidi izvedbo promocijskih kampanj, da državljane EU spodbudi, da svoje nevarne
odpadke odnesejo na za to določena mesta v državah članicah? Izredno pomembno je, da
se naši državljani zavedajo problema, kajti brez njihove pomoči v ravnanju z nevarnimi
odpadki ne bomo dosegli ničesar.

Richard Seeber,    vlagatelj. – (DE) Gospod predsednik, gospod Barnier, ni samo bančni
sektor tisti, kjer imamo neučinkovite predpise, ampak tudi okoljski. Čeprav imamo uredbo
o pošiljkah odpadkov, ki je bila pripravljena že leta 2006, ta ne učinkuje, saj se povečuje
trend prevažanja nevarnih odpadkov prek meja EU, zlasti v države v razvoju, kjer pravilno
odlaganje teh nevarnih snovi ni zagotovljeno. Ta brezobziren pristop k odlaganju povzroča
okoljske in zdravstvene probleme v teh državah in lahko v skrajnih primerih terja tudi
veliko smrtnih žrtev.

Poleg tega pa v Evropski uniji s tem zavržemo dragocene vire. Del strategije Evropa 2020
je tudi strategija o virih in odpadki sodijo med naše vire. Močno si moramo prizadevati,
da izboljšamo svoje raziskovalne dejavnosti na tem področju, da se lahko na koncu
življenjskega cikla izdelka iz njega pridobijo dragocene snovi.

V svojem govoru letošnjega 7. aprila je vaš kolega, komisar Potočnik, napovedal, da bo
letošnjo jesen, kljub temu da se je Komisija več let izogibala temu vprašanju in ni ukrepala,
predstavil sporočilo, ki bo obravnavalo ta problem, zlasti v zvezi z izvajanjem obstoječih
predpisov in izboljšanim sistemom nadzora kot tudi širjenjem znanstvenih temeljev.
Komisar, zanima me, ali so službe Komisije že pripravile to sporočilo.

V svojih drugih govorih je komisar Potočnik omenjal tudi novo agencijo. Čeprav že imamo
veliko število uradnih organov, pa ima očitno v mislih način za krepitev nadzora nad organi
v državah članicah na tem področju. Rad bi vedel, kakšno je stanje na tem področju, kajti
zdaj vse kaže, da tega problema nismo sposobni rešiti. Katere ukrepe bo Komisija izvedla
na tem področju?

Satu Hassi,    namesto vlagatelja.  −  (FI) Gospod predsednik, gospe in gospodje, neustrezno
izvajanje uredbe o pošiljkah odpadkov je že dolgo časa resen problem. To že od leta 2003
poudarja mreža EU za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava, ki je pripravila jasne
predloge izboljšav. Vendar pa Komisija ni storila prav ničesar – če ne štejemo večjega števila
študij, ki jih je opravila, in njenega predloga za novo direktivo o obnovljivih virih energije.

Že več kot desetletje Parlament poziva k strožjemu nadzoru, vključno z zakonodajo, ki
ureja evropske inšpekcije: za minimalna merila za inšpekcije v poročilu gospoda Jacksona
iz leta 1999, za zakonodajno reformo za ladijske prevoze odpadkov v poročilu
gospoda Bloklanda iz leta 2003 in za minimalna merila za inšpekcije v resoluciji iz
leta 2008. Vsa navedena poročila je Komisija večinoma ignorirala.
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Leta 2006 smo bili šokirani zaradi velikega škandala, ko je podjetje Trafigura odvrglo velike
količine strupenih odpadkov na Slonokoščeni obali. Tedanji komisar za okolje Stavros
Dimas je obljubil, da bo poiskal načine za krepitev uredbe o pošiljkah odpadkov in njeno
izvajanje v državah članicah, vendar se ni zgodilo nič konkretnega. Pred dvema letoma je
študija Komisije priporočila, naj se vzpostavi posebna agencija za izvajanje zakonodaje na
področju odpadkov. Izvajala naj bi številne naloge, kot sta preverjanje preiskovalnih
sistemov v državah članicah in usklajevanje nadzorov in inšpekcij, vendar pa ni bil vložen
noben predlog.

Lani je Komisija v svoji študiji ugotovila, da bi bila najboljša možnost pravni instrument,
ki ureja merila za inšpekcije, vendar pa ni bil pripravljen noben predlog, kljub temu da je
komisar Potočnik dejal, da je izvajanje okoljske zakonodaje EU njegovo prednostno
področje.

Zdaj pa sprašujem Komisijo, kdaj pravzaprav namerava uvesti prave ukrepe, namesto da
še naprej izvaja študije. Kdaj bomo dobili pravi zakonodajni predlog in ne zgolj sporočil
in študij? Kot je dejal že kolega Seeber, s tem bi se izboljšala tudi učinkovitost Evrope na
področju virov.

Sabine Wils  , vlagateljica. – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, nezakonit izvoz
odpadkov in nezakonito odlaganje odpadkov predstavljata vse večje tveganje za zdravje
in okolje milijonov ljudi v državah v razvoju.

Količina strupenih odpadkov se v EU ves čas povečuje. Zaradi visokih stroškov recikliranja
in odlaganja odpadkov nastane velika skušnjava, da se ti odpadki prevažajo v države, kjer
je okoljski nadzor ohlapnejši, stroški odlaganja pa nižji. Veseli me, da so ta problem sprejele
vse strani Parlamenta in upam, da bo Parlament k temu vprašanju pristopil usklajeno.

Zakonske vrzeli, ki omogočajo to nevarno izvažanje, se morajo zapreti. Veljavni predpisi
o ladijskem prevozu strupenih odpadkov morajo postati strožji in se morajo izvajati.
Potrebujemo zakonodajni predlog za okoljske inšpekcije, k čemur je Parlament pozval že
leta 2008, da lahko organi v lokalnih pristaniščih ladje učinkovito pregledujejo.

To je treba povezati tudi z možnostjo zaplembe ladij v pristaniščih po vsej EU, če obstaja
sum kršitve zakonov. Predlagamo, da se vse to potrdi v skupni resoluciji, ki jo podpišejo
vse strani Parlamenta.

Prav tako je treba bolje nadzorovati vstop odpadkov v EU. Ob obali Kalabrije, samo nekaj
milj od pristanišča Cetraro, je potopljena ladja, ki po informacijah vsebuje zelo strupene
odpadke. Predpostavlja se, da je bilo veliko drugih plovil s strupenimi odpadki potopljenih
ob obali Tirenskega morja. Ta primer nam kaže potrebo po preglednosti ladijskega prevoza
odpadkov in zanesljivih uradnih inšpekcijah.

Michel Barnier,    član Komisije. − (FR) Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci,
moj kolega in prijatelj, gospod Potočnik, se opravičuje, ker je nocoj v New Yorku zaradi
podpisa pomembnega sporazuma o biotski raznovrstnosti – sporazuma iz Nagoye.

Vseeno pa me veseli, da imam priložnost govoriti v njegovem imenu oziroma to vsaj
poskušati, kajti, gospe in gospodje, vprašanje, o katerem razpravljate, me je od vedno
zanimalo. Bil sem okoljski minister v moji domovini in nisem pozabil truda, ki smo ga v
mojem prvem mandatu komisarja pred približno desetimi leti vložili v obravnavo tega
izredno resnega problema skupaj s Parlamentom. Uredba o pošiljkah odpadkov prepoveduje
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izvoz nevarnih odpadkov v države v razvoju in tudi izvoz odpadkov za odstranitev zunaj
Unije in držav članic Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA).

Vendar pa vemo – in to ste izpostavili –, da se prizadevanja k uveljavitvi te prepovedi močno
razlikujejo med državami članicami. Izvajalci dejavnosti pogosto poskušajo izkoristiti
neustrezne inšpekcije, da bi se izognili prepovedi in odpadke pretihotapili prek drugih
držav članic, kjer so inšpekcije manj stroge, kot ste tudi sami dejali.

Poleg tega se pri izvozu odpadkov kot rabljenega blaga pogosto uporabljajo ponarejene
deklaracije, kar otežuje delo organov, ki so odgovorni za spremljanje in izvajanje pravil.
Potem so tu še očitno nizki stroški predelave v tretjih državah, kar je glavni gospodarski
dejavnik, ki spodbuja ali poganja te nezakonite prevoze. Zelo resne razmere so tudi v
državah, ki tako rekoč sprejemajo te odpadke oz. nezakonite pošiljke, saj te povzročajo
veliko onesnaženje zraka, vode, tal in domov ter ogrožajo – kot ste pravkar dejali,
gospa Wils, in kot sta pred vami z enako mero čustev ugotovili tudi gospa Bearder in
gospa Rosbach – zdravje ljudi, zlasti otrok, kar je najbolj šokantno, in tudi delavcev in
velikega števila prebivalcev. Ker so nevarne snovi v odpadkih že same po sebi strupene, se
tveganje še poveča pri uporabi neustreznih postopkov ravnanja z odpadki, in to je v teh
ciljnih državah pogosta praksa.

Poleg tega pa imajo nezakonite pošiljke odpadkov v tretje države tudi očiten negativen
učinek na trgovino in konkurenčnost, saj so v gospodarskem smislu tista podjetja, ki
poslujejo skladno z zakonodajo, v primerjavi s svojimi konkurenti, ki tega ne počnejo, v
slabšem položaju. Evropski sektor ravnanja z odpadki in recikliranja, ki mora delovati
skladno s strogo okoljsko zakonodajo EU, je zelo dinamičen. Njegov promet dosega krepkih
95 milijard EUR. Zagotavlja ali podpira 1,2 do 1,5 milijona delovnih mest in predstavlja
1 % BDP – in tudi ta sektor ravnanja z odpadki in recikliranja, ki spoštuje pravila, tekmuje
z nezakonitimi pošiljkami, ki ga potiskajo v slabši položaj.

Menim, da bi učinkovito izvajanje uredbe o pošiljkah odpadkov na ravni EU spodbudilo
ta sektor, da v prihodnje več vlaga in ustvarja več delovnih mest. Nezakonite pošiljke
odpadkov in neustrezno recikliranje vodijo tudi v izgubo virov, saj lahko sekundarne
surovine veliko pripomorejo k zadovoljevanju potreb Evrope po surovinah in lahko tudi
izboljšajo učinkovitost in uporabo virov. Na podlagi te diagnoze moramo torej izboljšati
stanje. Zato je Komisija poskušala ugotoviti, ali je treba sprejeti dodatne zakonodajne
ukrepe na ravni EU, in če je treba, katere nove, posebne zahteve in merila bi ti vključevali
v zvezi z inšpekcijami pošiljk odpadkov.

Zdaj dokončujemo oceno vplivov različnih pristopov k reševanju pravkar omenjenega
problema, vključno z nacionalno inšpekcijo, obveznimi nacionalnimi načrti in programi
za ocenjevanje tveganj ter bolj ciljno usmerjenim izobraževanjem za nacionalne uradnike,
ki so odgovorni za uveljavitev določb, ter po drugi strani za dokazovanje, da tisti, ki
izjavljajo, da so odpadki rabljeno blago, goljufajo.

Želel bi zaključiti, gospod predsednik, z naslednjimi točkami, kjer bom odgovoril na
nekatera konkretna vprašanja. Prvič, uredbo o pošiljkah odpadkov je mogoče zaobiti z
izjavo, da so izdelke, ki se izvažajo, rabljeno blago in ne odpadki. Glavni problem je, da
države članice inšpekcijskih zahtev ne izvajajo pravilno. Da to popravimo, je treba uredbi
dodati podrobnejša pravila o nacionalnih inšpekcijah. Zakonodajne ukrepe pa bi moralo
spremljati ustrezno usposabljanje uradnikov, ki so odgovorni za uveljavitev pravil, kot
sem že dejal.
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Drugič, pravno neobvezujoče smernice na ravni EU bi lahko podprle in olajšale izvajanje
in uveljavljanje uredbe o pošiljkah odpadkov, zlasti s strani carinikov, in tako pomagale v
boju proti nezakonitim dejavnostim. Vendar pa zgolj smernice ne bodo dovolj. V boju
proti temu problemu potrebujemo tudi obvezujoča pravila.

Tretjič, proizvodnja odpadkov se je v zadnjih letih povečala oziroma umirila. Ravnanje z
odpadki se izboljšuje po vsej Uniji, recikliranje pa se je v zadnjih petih letih povečalo.
Vendar pa so danes pri izvajanju zahtev na področju odpadkov med državami članicami
neverjetno velika razhajanja. Gospe in gospodje, Komisija se zaveda okoljskih, gospodarskih,
družbenih, človeških in javnozdravstvenih posledic nezakonitih ladijskih prevozov
odpadkov, afera Probo Koala, kjer je umrlo več ljudi zaradi izpostavljenosti nevarnim
odpadkom, nezakonito odvrženim na Slonokoščeni obali, pa je med najhujšimi primerov,
kar jih pomnimo, zato se moramo tudi iz tega kaj naučiti. Komisija je opravila številne
študije o tej tematiki in rezultati teh preiskav so na ogled na naši spletni strani.

Ko se nezakonite pošiljke odpadkov odkrijejo, so za ureditev razmer na voljo ukrepi iz
uredbe. V skladu z zakonodajo EU in mednarodnim pravom se odpadki pošljejo v državo
izvora. Če odgovornih podjetij ni mogoče odkriti, mora država izvora v Uniji plačati
pristojbino za vračilo odpadkov in njihovo predelavo. V nekaterih primerih morajo države
članice nositi stroške, ki presegajo 1 milijon EUR. V aferi Probo Koala, ki sem jo prej omenil,
je moralo podjetje Trafigura plačati stroške čiščenja v znesku 152 milijonov EUR in še
33 milijonov EUR odškodnine prebivalcem prizadetih mest.

Nazadnje pa bi želel povedati gospodu Seebru, da je gospod Potočnik, kolikor mi je znano,
obljubil, da bo predstavil sporočilo o izvajanju in uveljavljanju zakonodaje EU, in v tem
obdobju to sporočilo tudi pripravlja.

Åsa Westlund,    v imenu skupine S&D. – (SV) Gospod predsednik, veliko nas je ogorčenih,
ker Evropa kljub široki javni razpravi o tej temi še vedno odlaga nevarne odpadke v revnejših
državah. Kot je povedalo že veliko poslancev, imamo pravico biti ogorčeni. Ne samo da
uporabljamo proizvode, ki izčrpavajo okolje in mu škodujejo, ampak tudi ne znamo zanje
ustrezno poskrbeti, ko jih prenehamo uporabljati; poleg tega odlagamo nevarne odpadke,
ki škodujejo zdravju nedolžnih ljudi, večinoma otrok, in zastrupljajo tla in vodo v drugih
državah še za naslednje generacije. To je popolnoma nesprejemljivo.

Kako lahko dopustimo, da se to nadaljuje? Imamo zakonodajo in imamo prepoved, vendar
to ne deluje. Zato mora zdaj Komisija predlagati spremembe. Seveda bi bila kot vedno
najboljša rešitev ta, da sploh ne bi bilo strupenih odpadkov. Obsežno delo, ki smo ga
opravili za določitev in izločitev nevarnih kemikalij, na primer v okviru direktive REACH,
je torej pomembno tudi v tem primeru. Ker prepoved izvoza nevarnih odpadkov ne
učinkuje, menim, da bi morali biti posebno zadovoljni, da smo okrepili zakonodajo na
področju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) s postavitvijo visokih ciljev
na področju zbiranja. Ker pa vemo, da države članice nedosledno upoštevajo izvozno
prepoved, ima Komisija dober razlog za natančno spremljanje ukrepov držav članic v zvezi
z OEEO in drugo zakonodajo, ki ureja ravnanje s to vrsto odpadkov.

Veliko jih je že dejalo, vključno s Komisijo, da potrebujemo neke vrste pojasnilo in
poenostavitev tega, katera pravila dejansko veljajo pri ladijskem prevozu nevarnih odpadkov
v države v razvoju, da bodo policija in drugi uradniki mejne kontrole laže ukrepali v boju
proti kaznivim dejanjem proti okolju, kar izvoz nevarnih odpadkov dejansko tudi je.
Vendar pa je prav tako nujno, da države članice tej zadevi posvetijo več pozornosti. Menim,
da se problem držav članic, ki ne izpolnjujejo svoje odgovornosti in ne preverjajo skladnosti
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z zakonodajo EU, ves čas ponavlja. Tu je zelo jasno, da države članice ne izpolnjujejo svojih
obveznosti.

Države članice morajo prevzeti večjo odgovornost, od Komisije pa pričakujemo, da bo
zagotovila, da to tudi storijo. Kar ste danes tu predstavili, gospod Barnier, se mi zdi odločen
korak v pravo smer. Ko si bomo lahko ogledali celotno sporočilo, se bomo odločili, ali se
nam zdijo ukrepi zadostni ali ne. Hvala lepa.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Gospod predsednik, eksponentna rast količine odpadkov
iz evropske proizvodnje in potrošnje je kot časovna bomba tako v EU kot v državah v
razvoju, v katere se nevarni odpadki izvažajo, večidel nezakonito. Komisar, pozdravila
sem vaše sporočilo, v katerem je Komisija posebej izpostavila željo, da se vrzeli v zakonodaji
odpravijo sorazmerno hitro. Enako kot govorniki pred mano menim, da države članice
ne kažejo pretirane želje po vlaganju v nadzor in po uvedbi dovolj strogih kazni za kršitev
veljavnih pravil. Kot podpredsednica delegacije za skupno parlamentarno skupščino
AKP-EU menim, da moramo z državami AKP pripraviti tudi skupno strategijo za boj proti
nezakonitemu uvozu strupenih odpadkov v te države, zlasti pa načrte ukrepanja za uvedbo
sistema za varno ravnanje z odpadki v afriških državah, vključno s podporo za tehnologijo
recikliranja.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Gospod predsednik, gospe in gospodje, navidezno stroga
uredba EU o nevarnih odpadkih ima v praksi veliko vrzeli, ki jih lahko zlahka izkoristijo
organizirane kriminalne združbe in mafijske združbe, ki se ukvarjajo z nevarnimi odpadki.

Nezakonito odlaganje strupenih odpadkov, ki so označeni kot nevarni, je postalo eden od
najdonosnejših poslov. Razlog za to so izredno visoki stroški zakonitega odlaganja in
recikliranja, drugi razlog pa je preobsežna birokracija pri pridobivanju zakonitih dovoljenj.

Rešitev mora biti dvosmerna: upravna bremena podjetij, ki reciklirajo in zakonito odlagajo
nevarne odpadke, se morajo zmanjšati, obenem pa je treba proizvajalce nevarnih odpadkov
spodbujati, da izberejo zakonito pot in da pripomorejo k onesposobitvi mafije, ki se ukvarja
z nevarnimi odpadki.

Po drugi strani pa je treba poostriti kazenskopravne sankcije za okoljski kriminal ter
enakomerno povečati inšpekcijsko dejavnost na ravni EU.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Gospod predsednik, tri četrt na polnoč je in
razpravljamo o resni zadevi: izvoz nevarnih odpadkov v države v razvoju.

Škandalozno je, da se evropske države v sodobnem času ukvarjajo z vrsto dejavnosti, ki
smo jo videli v filmu Erin Brockovich, nagrajenem z oskarjem, v katerem je igrala Julia Roberts
in kjer smo videli, da se kaj takega lahko zgodi samo v Kaliforniji, kjer tovarne izvažajo
strupene odpadke in ljudje zaradi tega zbolevajo in celo umirajo. Zelo žalostno je, da države
članice EU izvažajo svoje strupene odpadke v afriške države, ki skoraj nimajo moči, da bi
to preprečile, odpadki pa vsebujejo strupene elemente, kot so svinec, kadmij, živo srebro,
azbest in drugi. Menim, da je dobro, da se želi Komisija še naprej ukvarjati s tem. Želel bi
pozvati komisarja Barniera, ki je obljubil, da bo Komisija bolj zagnana, da sprejme ukrepe
za izboljšanje teh razmer.

Mairead McGuinness (PPE).   – Gospod predsednik, v Evropski uniji imamo problem,
ker naši državljani odlagajo odpadke na svojem pragu. Če to počnemo v Evropi, je ena
stvar, če pa to počnemo državam v razvoju in revnim ljudem, je to, kot so dejali vlagatelji
tega vprašanja, nezaslišano.

10-05-2011Razprave Evropskega parlamentaSL274



Pozorno bom prisluhnila odgovoru Komisije o novi zakonodaji. Ves čas me skrbi, da bomo
zakonodajo naložili na vrh obstoječih zakonov, ne da bi si pogledali vidike uveljavitve,
zato prosim Komisijo, da se ukvarja z vprašanjem uveljavitve. Menim, da na mnogih
področjih nimamo dovolj sredstev v državah članicah, da bi ustrezno nadzorovali in
spremljali vprašanje prevoza, v tem primeru strupenih odpadkov. Posledice za zdravje in
blaginjo tistih, ki ravnajo s temi odpadki na zelo neprimeren način, pa so izredno hude.
To je moralno in etično vprašanje. Morda bi naši državljani, če bi se tega zavedali – in
mislim, da se ne – dvakrat premislili o svojih nakupih in načinih odlaganja.

Michel Barnier,    član Komisije. − (FR) Gospod predsednik, gospa McGuinness je pravkar
povedala nekaj zelo pomembnega, in sicer da ima to vprašanje moralno in etično razsežnost,
če upoštevamo vse vidike javnega zdravja, biotske raznovrstnosti in gospodarstva, o katerih
smo govorili.

Zato – in to pravim gospe Westlund in gospe Roithovi ter tudi drugim govornikom – bo
Komisija odločno ukrepala. Da bi podprla ocenjevanje vplivov, ki bo pokazalo upravičenost
te pobude, bo Komisija predlagala strožjo zakonodajo EU, zlasti zaradi izboljšanja inšpekcij
in izvajanja uredbe o pošiljkah odpadkov. To bi moralo v veliki meri zmanjšati veliko
število nezakonitih pošiljk.

Preučujemo vse možne rešitve. Gospodu Potočniku dajte še nekaj tednov, da pripravi to
zakonodajo. V njegovem imenu lahko rečem, da bo Komisija še pred koncem tega leta,
2011, ob upoštevanju zelo pomembne razprave, ki ste jo imeli kljub pozni uri, predstavila
zakonodajne predloge za okrepitev boja proti nezakonitim ladijskim prevozom in njihovim
posledicam.

Predsednik.   – Razprava je končana.

Pisne izjave (člen 149  )

Daciana Octavia Sârbu (S&D)  , v pisni obliki. – Na začetku tega leta sem Evropski komisiji
zastavila nekaj vprašanj kot odziv na poročila v tisku o pošiljkah strupenih odpadkov iz
Italije v Romunijo. Čeprav o teh pošiljkah ni bilo nobenih dokazov, pa je bilo iz zaključka
mojega povpraševanja jasno, da bi nam koristili pogostejši pregledi tovora, saj bi ti zavirali
izvrševalce nezakonitega prevoza odpadkov. Takšni ukrepi bi lahko imeli dodaten učinek
v primeru tretjih držav, kajti te morda nimajo dovolj zmogljivosti za ustrezno spremljanje
prihajajočih pošiljk, da bi lahko preprečile vstop strupenih snovi na svoje ozemlje. Resno
bi morali razmisliti o prednostih natančnih, rednih inšpekcij, ki bi bile usklajene na ravni
EU, zlasti v primeru pošiljk v države v razvoju.

22. Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik

23. Zaključek seje

(Seja se je zaključila ob 23.50)
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