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Priekšsēdētāja vietnieks

1.  Sēdes atklāšana

(Sēdi atklāja plkst. 09.05)

2.  Dokumentu iesniegšana

3.  Lūgumraksti

4.  Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

5.  Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem
(iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

6.  Inficēšanās ar entero-hemorāģisko baktēriju „Escherichia coli” uzliesmojums ES
dalībvalstīs (debates)

Priekšsēdētājs.   – Nākamais darba kārtības punkts ir Komisijas paziņojums par inficēšanās
ar entero-hemorāģisko baktēriju „Escherichia coli” uzliesmojumu ES dalībvalstīs.

John Dalli,    Komisijas loceklis  .  – Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos visiem pateikties par šo
iespēju sniegt jums informāciju attiecībā uz notikumiem, kas saistīti ar Escherichia coli
uzliesmojumu.

Mani māc lielas bažas saistībā ar šo smago problēmu, ko Eiropas iedzīvotājiem ir radījuši
nāves un saslimšanas gadījumi no šīs pārtikas produktos sastopamās epidēmijas, un es
vēlos izmantot iespēju, lai vēlreiz paustu līdzjūtību cietušajiem.

Šajā saistībā man jāatzīmē, ka situācija joprojām attīstās. Pašlaik ir zināmi jau 1672 Šigas
toksīnu izdalošās Escherichia coli gadījumi, un vismaz 661 cilvēkam ir izveidojušās nopietnas
komplikācijas. Saskaņā ar jaunāko informāciju šis uzliesmojums ir atņēmis dzīvību
21 cilvēkam Vācijā un vienam cilvēkam Zviedrijā. Sporādiski gadījumi reģistrēti 11 citās
dalībvalstīs. Arī Šveicē ir reģistrēti 15 gadījumi, savukārt 4 gadījumi reģistrēti Amerikas
Savienotajās Valstīs. Slimības epicentrs joprojām ir Hamburgas apkārtne Vācijas ziemeļos.
Lielākā daļa gadījumu, kas reģistrēti ārpus Vācijas, ir saistīti vai nu ar ceļojošiem Vācijas
pilsoņiem, vai ar personām, kuras bija apmeklējušas minēto Vācijas daļu. Ko dara Eiropas
Komisija, lai risinātu šo uzliesmojumu?

Pirmkārt, mēs esam nekavējoties mobilizējuši visus mūsu tīklus, kas atbildīgi par krīžu
pārvaldību. Tīkli katru dienu sazinās, un tas nodrošina savlaicīgu informācijas apmaiņu
un sekmē ātru reaģēšanu. Komisijai gandrīz katru dienu ir tikšanās ar valstu veselības
iestādēm un pārtikas nekaitīguma iestādēm, lai apspriestu uzliesmojuma attīstību, skarto
cilvēku ārstēšanu un veselības pasākumus, kas piemēroti, lai novērstu infekciju. Agrās
brīdināšanas un reaģēšanas sistēma un ātrās brīdināšanas sistēma pārtikas un barības jomā
ir nodrošinājušas stabilu pamatu informācijas apmaiņai.
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Otrkārt, mēs esam lūguši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC) veikt
zinātnisku riska novērtējumu, ko regulāri atjauninātu atbilstīgi situācijas attīstībai. Esam
saskārušies ar ES mēroga gadījumu, kas ļaus dalībvalstīm izmantot vienādu pieeju
uzliesmojuma izmeklēšanai. ECDC apkopo un salīdzina pacientu anketas uzliesmojuma
izmeklēšanai. ECDC kopā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi ir arī izstrādājis ieteikumus
par profilakses pasākumiem, kas vērsti uz sabiedrību. Šie ieteikumi tagad ir pieejami
Komisijas tīmekļa vietnē visās oficiālajās valodās.

Mēs esam pieprasījuši ECDC steidzami izveidot platformu labākās ārstēšanas prakses
apmaiņai, iesaistot gan dalībvalstis, gan profesionālas sabiedrības. Mūsu pārtikas
nekaitīguma ES references laboratorija Romā rekordīsā laikā izstrādāja metodi, kas samazina
laiku, kāds vajadzīgs, lai noteiktu Escherichia coli baktēriju pārtikas produktos, no aptuveni
sešām dienām līdz 48 stundām.

Visbeidzot, vēlos uzsvērt, ka ārkārtīgi svarīga ir sabiedrības attieksme. Šajā saistībā Komisija
katru dienu sagatavo jaunāko informāciju, ko izplata ES Veselības drošības komitejas
ziņotāju tīklā un starp pārtikas nekaitīguma iestādēm. Turklāt Komisija nemitīgi atjaunina
informāciju tīmekļa vietnē, kas veltīta šim uzliesmojumam.

Es noteikti mudinu Eiropas Parlamenta deputātus atbalstīt šo uz zinātniskām atziņām
balstīto paziņojumu sabiedrībai, lai samazinātu nevajadzīgas bailes un nostiprinātu mūsu
kopējos centienus. Varat būt droši, ka Komisija, sadarbojoties ar minētajām aģentūrām,
smagi strādā kopā ar dalībvalstu veselības un pārtikas nekaitīguma ministrijām, lai atbalstītu
minēto ministriju centienus ierobežot šo uzliesmojumu.

Lai to paveiktu, mums aktīvi jāturpina izmeklēšana attiecībā uz inficēšanās avotu; šis darbs
norisinās jau pašlaik. Veselības padomes sanāksmes laikā vakar es aicināju Vāciju nostiprināt
uzraudzību, uzliesmojuma kontroles pasākumus un pasākumus, lai noteiktu uzliesmojuma
avotu un apturētu infekcijas izplatīšanos. Es arī pieprasīju ātri risināt inficēšanās cēloņus.
Vācijas iestādes pieņēma Komisijas priekšlikumu uz Vāciju nosūtīt pārtikas produktos
sastopamu slimību epidemioloģijas ekspertus no Komisijas, ECDC un EPNI.

Svētdien, 5. jūnijā, eksperti sāka pildīt savu uzdevumu, proti, palīdzēt Vācijas iestādēm
notiekošajā epidemioloģijas izmeklēšanā, rezultātu pārbaudē, kā arī atbalstīt izmeklēšanu
par avota noteikšanu. Kā mēs visi zinām, Vācijas iestāžu sākotnējās aizdomas par to, ka
no Spānijas ievestie gurķi ir inficēšanās cēlonis, nav apstiprinātas ar pieejamo testu
rezultātiem.

Svētdien, 5. jūnijā, Vācijas iestādes paziņoja Eiropas Komisijai, ka, pamatojoties uz
epidemioloģijas izmeklēšanām, tās uzskata, ka pupu asni ir iespējamais avots Escherichia
coli uzliesmojumam, kas galvenokārt skāris Vācijas ziemeļu daļu. Informāciju nekavējoties
nosūtīja dalībvalstīm, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā
(RASFF).

Komisija cieši vēro visus jaunākos notikumus un pieņems lēmumu par atbilstīgu rīcību
tiklīdz laboratorijas testi apstiprinās jebkādus epidemioloģiskus atklājumus. Pagaidām
mūsu rīcībā vēl nav nekādu rezultātu.

Šeit es vēlos uzsvērt, ka dalībvalstu iestādēm ir ļoti svarīgi nesteigties ar informācijas
sniegšanu par tādu infekcijas avotu, kas nav pierādīts ar bakterioloģisku analīzi, jo tas
izplata nepamatotas bailes starp iedzīvotājiem visā Eiropā un rada problēmas mūsu pārtikas
ražotājiem, kas pārdod pārtikas produktus ES un ārpus tās.
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Šādas intensīvas izmeklēšanas laikā mums jābūt uzmanīgiem un mēs nedrīkstam izdarīt
pāragrus secinājumus. Šajā saistībā es vēlos atsaukties uz jaunāko informāciju no Vācijas
par aizdomām, ka asni varētu būt inficēšanās avots; informācijā tika norādīts, ka
laboratorijas testi vēl nav pabeigti un ka tādēļ ir jāizvairās no pāragriem secinājumiem.

Tas parāda, ka dalībvalstīm ir svarīgi RASFF ievadīt stabilus un zinātniski pamatotus
brīdinājumus un sākt RASFF darbību tad, kad tās ir pārliecinātas par zinātniskajiem
pierādījumiem, kas ir brīdinājuma paziņojuma pamatā.

Jums jārīkojas ātri un izlēmīgi, lai saglabātu iekšējo tirgu. Ja mums tas izdosies, mēs varam
no šīs krīzes mācīties un turpināt uzlabot savas sistēmas. Es visu laiku atkārtoju: mūsu
sistēma darbojas. Mums ir jāmācās laika gaitā. Manuprāt, tas ir mūsu pienākums: būt
elastīgiem un ātri pielāgot mūsu procesus un procedūras, lai reaģētu uz šādiem gadījumiem.

Koordinācija un skaidras norādes par sniedzamo informāciju un paziņojumiem joprojām
ir pamatā mūsu spējai šādās situācijās rīkoties efektīvi. Mums ir šajā saistībā jāgūst pieredze.

Pirms beidzu runu, vēlos īsi izteikties par vēl diviem punktiem. Pirmais attiecas uz konkrētu
produktu aizliegumu. Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka uzliesmojums ir ģeogrāfiski ierobežots
teritorijā Hamburgas apkārtnē, tādēļ šobrīd nav nekāda iemesla piemērot šādus pasākumus
Eiropas līmenī. Ņemot vērā iepriekš sacīto un turpmākos pasākumus, lai noteiktu avotu,
mēs uzskatām, ka jebkāds produkta aizliegums būtu nesamērīgs pasākums.

Visbeidzot, mani arī uztrauc finansiālā ietekme, kāda šai krīzei ir uz lauksaimniekiem, it
sevišķi dārzeņu audzētājiem. Tāpēc es cieši sadarbojos ar savu kolēģi komisāru Cioloş, lai
risinātu problēmas, ar ko saskaras šī pilsoņu grupa, kuru arī ir skāris uzliesmojums. Patiesībā
lauksaimniecības ministriem būs Padomes ārkārtas sanāksme šodien, lai risinātu jautājumu
par Escherichia coli. Pēc debatēm es došos atpakaļ uz Briseli, lai kopā ar savu kolēģi
komisāru Cioloş piedalītos šajā Padomes ārkārtas sanāksmē lauksaimniecības ministriem.

Turklāt mēs nemitīgi uzturam saziņu ar trešām valstīm, it sevišķi Krieviju, lai tās aicinātu
atcelt aizliegumu, ko uzskatām par nesamērīgu. Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai
sasniegtu kopēju mērķi: apturētu šo uzliesmojumu pēc iespējas ātrāk. Es varu apgalvot
visiem skartajiem iedzīvotājiem, ka šāda situācija nav vietēja mēroga problēma, bet gan
Eiropas līmeņa problēma.

(Aplausi)

Peter Liese  , PPE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Es
vēlos pateikties komisāram Dalli par to, ka vispirms viņš runāja par pacientiem. Es rīkošos
tāpat. Simtiem cilvēku ir smagi slimi. Vācijas ziemeļos strādājošais medicīnas personāls ir
uz sabrukuma robežas. Divdesmit divi cilvēki jau ir miruši. Vakar Padomē citas dalībvalsts,
proti, Luksemburgas, pārstāvis sacīja, ka finansiālos zaudējumus var kompensēt, taču
cilvēka dzīvību nevar. Tādēļ vispirms vēlos aicināt jūs būt saprotošiem saistībā ar
brīdinājuma izdošanu, pat ja neesam 100 % pārliecināti, kas tieši ir avots, un ja mums ir
tikai aizdomas, bet mēs vienalga publiskojam šo informāciju.

Protams, avots joprojām ir jāatrod. Es redzu, ka daudzi iestāžu darbinieki arī ar Eiropas
Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) atbalstu — vēlos sirsnīgi pateikties Eiropas iestādēm
un komisāram Dalli par to, ka Eiropas Savienība palīdz izmeklēt šo jautājumu, — patiešām
aktīvi strādā pie šīs lietas. Tomēr kā šā Parlamenta deputāts no Vācijas es nevaru sacīt, ka
viss norit labi. Esam saskārušies ar dažām problēmām saistībā ar krīzes pārvaldību.
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Piemēram, Hamburgas veselības senatore informēja sabiedrību — un tas bija pareizi, pat
ja nebija pilnīgas pārliecības attiecībā uz Spānijas gurķiem. Uz Spānijas gurķiem atklāja
entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” patogēnu, bet tam tur nebija jābūt. Pat
Spānijas deputātiem tas ir jāsaprot. Tomēr viņa vispirms informēja sabiedrību un tikai pēc
vairākām stundām vai pusi dienas viņa informēja Eiropas Komisiju un Spānijas iestādes.
Tas bija nepieņemami. Šajā saistībā Vācijai ir iekšēji arī jāapsver, kā to labāk pārvaldīt.
Tomēr kopā mums jākoncentrē uzmanība uz to, ka ienaidnieks neatrodas Spānijā vai
Vācijā, bet drīzāk, ka īstā problēma ir patogēns, kas mums jāsāk kontrolēt un jāapkaro.

Mans pēdējais komentārs ir par to, ka pēdējā plenārsēdē mēs pieņēmām rezolūciju par
izturību pret antibiotikām. Lai gan šis patogēns ne vienmēr ir jāārstē ar antibiotikām,
problēma ir tāda, ka tas ir izturīgs pret daudzām bieži izmantotām antibiotikām. Tas ir jau
sen ierosināts jautājums, kas mums tagad ir jārisina nopietnāk, jo nākamreiz varētu būt,
ka patogēns būs jāārstē ar antibiotikām, taču, tā kā tas ir pret tām izturīgs, tas nebūs
iespējams. Pie tā mums ir jāstrādā.

Linda McAvan,    S&D grupas vārdā  .  – Priekšsēdētāja kungs, komisār! Jums taisnība, ka
šis ir jautājums par sabiedrības veselību, un tas ir ļoti nopietns. Tagad mums ir jākoncentrē
uzmanība uz saslimušo personu aprūpi un uz avota noteikšanu, taču pēc tam mums jādomā
ilgtermiņā un jānoskaidro, kā varam novērst šāda uzliesmojuma atkārtošanos.

Pirms dažām nedēļām es tikos ar ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes pārstāvi. Viņa man stāstīja
par problēmām Amerikas Savienotajās Valstīs, kas saistītas ar Escherichia coli augļos un
dārzeņos, un mēs apspriedām, ka Eiropas Savienībā tā nav bieži sastopama problēma.
Tagad mums ir bijis šis uzliesmojums, tādēļ mums ir sev jāuzdod daži jautājumi. Vai vaina
ir mūsu lauksaimniecības praksēs, kā nupat minēja Peter Liese? Vai vainojama intensīvā
lauksaimniecība, augļu un dārzeņu audzēšana apkurināmās siltumnīcās? Vai arī pārmērīga
antibiotiku izmantošana mājlopiem? Vai vainojama ir mēslošana? Vai precīzāki pārtikas
produktu marķējumi palīdzētu mums ātrāk noteikt inficēšanās avotu? Es ievēroju, ka šodien
šeit nav Padomes, taču Padome iebilst pret atbilstīgu izcelsmes valsts marķējumu uz mūsu
pārtikas produktiem. Es ceru, ka tā turpmāk uzklausīs šīs debates.

Tātad, komisār, mums ir jāveic rūpīga izmeklēšana ilgtermiņā, un mums jāgūst pieredze,
kas mums jāintegrē mūsu politikas virzienos. Šī Komisija un daudzi šā Parlamenta pārstāvji
pārāk bieži runā par pārmērīgu regulējumu, bet — tāpat, kā tas bija banku gadījumā —
man rodas jautājums: vai mēs tirgus un piegādes ķēžu vajadzības neizvirzām pāri sabiedrības
aizsardzības un patērētāju vajadzībām? Ierastas darbības turpināšana nebūs atbilstīga šajā
gadījumā. Nav normāli, ka Eiropas iedzīvotāji iegādājas salātus un rezultātā mirst; mums
ir jāmaina politika, lai to risinātu.

Corinne Lepage,    ALDE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Paldies, ka
vispirms runājāt par upuriem un par saslimušajiem cilvēkiem. Neapšaubāmi, ka pirmām
kārtām mums ir jādomā par viņiem, kā arī par lauksaimniekiem, kas atrodas ļoti sarežģītā
situācijā, kas ir absolūti saprotami.

Es gribu atzīmēt trīs punktus. Pirmkārt, mēs atbalstām piesardzības principu. Šajā gadījumā
to piemēroja, tāpēc sūdzībām nav pamata, un acīmredzami būs jārisina sekas. Kā Liese kungs
nupat norādīja, cilvēki nepārprotami ir svarīgāki par ekonomikas jautājumiem, ko var
risināt jebkurā laikā. Diemžēl nāve ir neatgriezeniska.
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Otrkārt, es pilnībā piekrītu McAvan kundzes nupat sacītajam par izsekojamības nozīmi.
Šodien mēs runājam par marķējumiem. Mums noteikti jābūt vispusīgiem marķējumiem
un jāspēj izsekot produktiem, lai mēs zinātu, kur ir to izcelsme.

Treškārt, runājot par būtiskāko šīs problēmas aspektu, mums ir jāatzīst, ka mēs visu nezinām
un ka ir plaisas mūsu zinātniskajās zināšanās, kā arī, ka faktiski dažreiz mums nav pilnīgi
nekādu datu. Mēs nevaram zināt visu. Mēs nevaram apstrīdēt tos, kuri ir pieņēmuši
lēmumus, un tajā pašā laikā uzskatīt, ka mums ir jānogaida. Šādā gadījumā priekšroka
jādod piesardzības principam.

James Nicholson,    ECR grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es arī vēlos izteikt
līdzjūtību tiem, kurus skāris šis uzliesmojums. Runājot par uzliesmojuma upuriem: mirušos
atgriezt nevar. Mēs, iespējams, varam izlabot pamatā esošo situāciju ilgtermiņā, taču tas
parāda, cik nepareizi ir izdarīt pāragrus secinājumus. Es izprotu Spānijas dusmas un to,
kuri ir pazaudējuši savas darījumu iespējas, dusmas — ja tādas ir, un esmu drošs, ka ir. Mēs
varbūt varam kaut ko darīt, lai to kompensētu, bet mēs nevaram atgriezt mirušos.

Mums no šīs pieredzes ir jāmācās un ir jānodrošina, ka nākotnē mums ir stabils pamats
reaģēšanai, kā sacīja komisārs. Mums ir pēc iespējas ātrāk jārod risinājums pašreizējai
situācijai un ilgtermiņā jāuzlabo mūsu reaģēšanas mehānismi šādās situācijās.

Man šķiet, ka ir ļoti viegli pēc notikušā runāt par to, ko varēja vai vajadzēja darīt, vai ko
mēs neizdarījām, taču tagad, izmantojot šo pieredzi, mēs varam ieviest mehānismus, lai
nodrošinātu, ka tas vairs nekad neatkārtojas. Komisāram ir taisnība. Mums no šīs situācijas
ir jāmācās. Vienmēr ir jāmācās no savām kļūdām. Ja kļūdas ir pieļautas, izlabosim tās un
nodrošināsim, ka tās nekad neatkārtojas.

Rebecca Harms,    Verts/ALE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Jūs pareizi
sacījāt, ka ir pārāk daudz nāves gadījumu un pārāk daudzcilvēku ir saslimuši
entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” patogēna dēļ, un, manuprāt, situācija, kurā
atrodamies, arī parāda, ka ne Vācija, ne Eiropas Savienība nav gatavas šādam
entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” uzliesmojumam.

Vienkāršs salīdzinājums ar dažām citām valstīm skaidri parāda, ka situācija varētu būt
labāka. Es vēlreiz vēlos atsaukties uz Amerikas Savienoto Valstu piemēru. Kopš pagājušā
gadsimta astoņdesmitajiem gadiem šajā valstī ir veikti lieli centieni pētniecības jomā, ir
piemērots ziņošanas pienākums un ir izveidota centralizēta slimību kontroles iestāde
Atlantā, kurai ir plašas pilnvaras, lai tieši iejauktos šādas epidēmijas gadījumā. Savukārt
Vācijā ir divas federālās ministrijas, kas ir atbildīgas, un šīs ministrijas acīmredzot nevarēja
vienoties, kam jāuzņemas atbildība. Mums ir arī reģionālās ministrijas, kas vēlas uzņemties
atbildību un kam tā ir jāuzņemas, bet kam nepārprotami jau ir pārāk daudz pienākumu.
Mums ir komunikācijas problēmas starp laboratorijām un politiķiem. Tādējādi nav nekādas
skaidrības, kad zinātnei būtu jāiejaucas, kad ir jāpaziņo slimību kontroles pasākumi un
kad ir jāīsteno politiskā rīcība.

Es saprotu, kādēļ ministre, saņemot informāciju, ka inficēšanās avots ir gurķi, izdeva
attiecīgu brīdinājumu, bet kā tad paliek ar detalizētu koordināciju? Kur ir patiesā lēmumu
pieņemšanas iestāde? Man šķiet — un es saku to ar lielu piesardzību — ka rīcība pupu asnu
gadījumā bija tikpat pāragra kā gurķu gadījumā. Starp zinātniskiem atklājumiem un
politisko rīcību ir pretruna.

Atgriežoties pie tā, kas mums jāpaveic: mums jānosaka ziņošanas pienākums visā Eiropā,
jānorīko centrālās laboratorijas un jāizveido centrālā iestāde Eiropas Savienībā ar lēmumu
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pieņemšanas pilnvarām šādu slimību uzliesmojumu gadījumos. Es domāju, ka tāda rīcība
būtu piemērota.

Esmu ļoti pateicīga Liese kungam, ka viņš pieminēja antibiotiku problēmu. Arī šis jautājums
ir problēma, kuru jau zinājām. Tomēr, tā kā mēs izvairāmies no debatēm ar medicīnas
nozari, farmācijas nozari un mājlopu intensīvās audzēšanas nozari — kurās ir daudzi
neatrisināti jautājumi — mēs nerīkojamies tik saskaņoti, cik saskaņoti mums būtu jārīkojas,
lai risinātu jautājumu par izturību pret antibiotikām. Entero-hemorāģiskā baktērija
„Escherichia coli” un izturība pret antibiotikām ir divas lielas problēmas.

Sabine Wils,    GUE/NGL grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Entero-hemorāģiskās
baktērijas „Escherichia coli” epidēmija atklāj rūpnieciskās pārtikas ražošanas sistēmas
nepilnības ES liberalizētajā iekšējā tirgū. Kad peļņa kļūst svarīgāka par veselības aizsardzību,
cieš pārtikas kvalitāte un pārtikas nekaitīgums. Līdz šim Vācijā entero-hemorāģiskās
baktērijas „Escherichia coli” patogēna dēļ ir miruši vismaz 22 cilvēki un ir jau vairāk nekā
1500 inficēšanās gadījumu. Vairāk nekā 600 pacientiem atklāja bīstamo hemolītiski
urēmisko sindromu (HUS), kas var izraisīt neiroloģiskus traucējumus.

Lai gan ir pagājušas vairāk nekā divas nedēļas, joprojām nav skaidrs šīs dzīvībai bīstamās
epidēmijas avots. Ja pārtikas produktu ražošana notiktu reģionāli, būtu vieglāk noteikt
infekcijas avotu un epidēmijas ietekme būtu ierobežotāka. Garo transporta ceļu un anonīmo
ražošanas apstākļu dēļ ir ļoti sarežģīti izsekot pārtikas izcelsmei. Tomēr pārtikas izcelsmes
izsekojamība ir būtiska, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu. Patērētājiem ir tiesības zināt,
kur pārtika ir ražota un no kurienes tā nāk.

Vācijas federālā valdība rīkojās absolūti nepareizi saistībā ar entero-hemorāģiskās baktērijas
„Escherichia coli” epidēmiju. Reģionālo un federālo kompetenču jomu sajukumā krīzes
pārvaldība tika atstāta novārtā. Uzraudzības iestādes nebija gatavas šādai situācijai.

Mums vajadzīgas radikālas izmaiņas lauksaimniecības politikā. Mūsu pārtikai jābūt
nekaitīgai. Tomēr lauksaimniecības produktu ražotāji arī ir jāaizsargā pret nenosakāmiem
finanšu riskiem. Lauksaimniecības un lauku apvidu veicināšanas politikas mērķim vienmēr
jābūt skaidrai pārtikas ražošanas un tirdzniecības struktūru decentralizācijai.

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos īsumā runāt par trīs
jautājumiem, kas attiecas uz pašreizējo situāciju saistībā ar gurķiem.

Viens no maniem vecvecākiem ir no Vācijas, un pret šo valsti man ir ļoti siltas jūtas, taču
Vācijas iestādes šajā konkrētajā gadījumā nepārprotami rīkojās bez apdoma un sasteigti.

Runājot par ES iestādēm, jānorāda, ka to darbību analīze atklāj, ka Eiropas Pārtikas
nekaitīguma iestāde un Komisija reaģēja vāji un neefektīvi. Tās nespēja koordinēties un
pārvaldīt situāciju.

Savukārt cietušajām personām ir tiesības uz ātru finansiālu kompensāciju. Taču pašlaik es
ierosinu Parlamentam vai nu Briselē, vai šeit, Strasbūrā, organizēt apjomīgu Eiropas
gastronomijas šovu, kurā gurķiem būtu centrālā loma.

Mums ir jāatjauno gurķu audzētāju zudusī cieņa — izteiciens, kas ļoti patika vācu
rakstniekam Heinriham Bellam. Eiropa ir pareizā vieta šādam nolūkam.

Esther Herranz García (PPE).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Ir jāpauž dziļas skumjas par
23 mirušajiem cilvēkiem — 22 Vācijā un viens Zviedrijā. Šī krīze skaidri parāda, ka Eiropas
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Savienībai vēl tāls ceļš ejams, lai uzlabotu savu pārtikas nekaitīguma brīdinājumu sistēmu
un savu iekšējo koordināciju.

Iesaistītās dalībvalstis ir rīkojušās lēni, neefektīvi un neoperatīvi, un pašlaik, kad ir jau
23 nāves gadījumi, mēs joprojām nezinām, kas ir problēmas avots.

Eiropas Komisijai ir rūpīgi jāapsver problēmas, ko tā rada ar savu bezatbildīgo rīcību vai
nespēju rīkoties tādos krīzes apstākļos, kādus pieredzam pašlaik. Tas noved pie finansiāliem
zaudējumiem, stabilu darbvietu sabrukuma, bezdarba, bezpalīdzības un — tas nav pat
jāsaka — ārkārtīgi bīstamām sabiedrības veselības problēmām. Kamēr jūs Komisijā
uzklausījāt bezatbildīgus paziņojumus, ko bija izdevušas Vācijas reģionālās iestādes un
kas bija absolūti nepareizi un samērā nepamatoti, pieminot Spānijas lauku saimniecību
nosaukumus un adreses, iedzīvotāji joprojām bija pakļauti baktērijas riskam, to nezinot.
Tādējādi sabiedrība, uzskatot, ka izvairās no saskarsmes ar šo baktēriju, bija vēl vairāk
pakļauta iespējami kaitīgas pārtikas patēriņa riskam.

Lauksaimniecības ministru Padomē, kas notiks Luksemburgā pulksten divos šajā
pēcpusdienā, Eiropas Komisijai ir jāierosina izmantot daļu no kopējās lauksaimniecības
politikas pārpalikuma EUR 2500 miljonu apmērā. Šie EUR 2500 miljoni jāizmanto, lai
pēc iespējas kompensētu radītos zaudējumus. Lai tas būtu iespējams, būs jārod piemērots
tiesiskais risinājums, kā tas bija iepriekš, piemēram, govju trakumsērgas un dioksīnu
gadījumā. Šāds risinājums jārod arī šajā gadījumā.

Komisāri, ministri, jūsu rīcībai, ko īstenosit šodien Luksemburgā, ir jāuzlabo jūsu iestādes
prestižs.

Turklāt Vācijas iestādēm, ņemot vērā to pārgalvīgos apvainojumus, noteikti ir jāatbalsta
šis finanšu risinājumus jau no paša sākuma un jāizmanto savi līdzekļi, lai organizētu
informatīvas kampaņas, kuru mērķis ir atjaunot patērētāju uzticību dārzkopības
produktiem, jo pašlaik šī uzticība ir sagrauta.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs! Saistībā ar infekcijas
uzliesmojumu Vācijā esam saskārušies ar vienu no vēsturiski sarežģītākajām sabiedrības
veselības un krīzes pārvaldības problēmām. It sevišķi Komisija un Vācija nav nodrošinājušas
labāko krīzes pārvaldību. Šī ir liela cilvēces traģēdija, kas saistīta ar daudziem nāves
gadījumiem un apdraud tūkstošiem citu cilvēku dzīvības. Šī ir arī krīze, kas saistīta ar
patērētāju uzticību pamata pārtikas produktiem un kam ir ekonomiskas un sociālas sekas,
kuras ir grūti paredzēt.

Sabiedrība sagaida ātru reakciju no dalībvalstu un Eiropas Savienības iestādēm, lai tiktu
noskaidroti krīzes cēloņi, un efektīvu rīcību. Tomēr ir arī pēc iespējas jāsamazina postošās
sekas, ko šī krīze rada citai nevainīgu upuru grupai, proti, augļu un dārzeņu ražotājiem,
kā šodien šeit jau minēja. Šī strādājošā grupa ir pārsteidzīgi un negodīgi apvainota un
zaudējusi savus ienākumus, tādēļ tās nākotne ir nopietni apdraudēta.

Steidzami jāīsteno arī profilaktiska rīcība, lai neatkārtotos līdzīgas darbības. Viena no
iespējām ir uzraudzības un kontroles mehānismu efektivitātes palielināšana saistībā ar
antibiotiku izmantošanu dzīvniekiem, kā es minēju debatēs pirms mazāk kā mēneša. Vēl
viena joma, kurā jārīkojas, ir jaunā kopējā lauksaimniecības politika (KLP), ko mēs pašlaik
reformējam. Ir svarīgi, lai nākotnē tiek nodrošināti stimuli, kuru mērķis ir nodrošināt
kvalitāti, kas pamatota uz ilgtspējīgām ražošanas metodēm, kā uzstāj Eiropas Parlamenta
sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.
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Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs! Situācija ir kļuvusi vēl smagāka:
23 nāves gadījumi un vairāk nekā 2200 saslimstības gadījumi Eiropā. Šorīt mūsu domas
noteikti ir ar viņiem. Vācijas iestādēm joprojām nav izdevies oficiāli noteikt šīs epidēmijas
avotu. Tajā pašā laikā cilvēki izvairās no Eiropā audzētiem dārzeņiem, un šī veselības krīze,
protams, ir pārtapusi arī par sociālo un ekonomikas krīzi. Dārzā audzētu produktu tirgus
segments pamatoti pieprasa kompensāciju un, kā komisārs sacīja, iesaistītajiem ministriem
un komisāriem šajā pēcpusdienā ir paredzēta sanāksme Luksemburgā.

Papildus jau sacītajam par piesardzības principu un svarīgo izsekojamību — kam jābūt
prioritātei — runa ir arī par to, kā varēja bez nekādiem vai gandrīz nekādiem pierādījumiem
tikt izdots šis brīdinājums, ka vainojami ir Spānijas gurķi? Kādu steidzamu pieredzi Komisija
paredzējusi gūt no šīs nopietnās krīzes, komisār, lai mūsu pārtikas nozares brīdināšanas
sistēma vēl vairāk tiek pamatota uz „stabiliem un zinātniski pamatotiem pierādījumiem”,
kā jūs pats sacījāt, komisār?

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlos paust skumjas
par zaudētajām dzīvībām un novēlēt ātru izveseļošanos saslimušajiem cilvēkiem. Šajā lietā
vajadzīgi daudzi paskaidrojumi. Mums ir jākonstatē uzliesmojuma avots un cēlonis, bet
mums ir arī jānosaka avots un cēlonis nepatiesajai uzliesmojuma informācijai, ko izplatīja
Eiropā un pasaulē — nepatiesa un kaitējoša informācija, kura nodarījusi daudz ļauna.
Mums ir cieši jāaplūko uzliesmojuma cēloņi un it sevišķi rūpnieciskā lopkopība, kur lielos
apmēros izmanto antibiotikas. Es piekrītu runātājiem, kuri nupat par to uzstājās. Ja
antibiotikas tiek izmantotas lielos daudzumos, nav nekāds brīnums, ka rodas baktēriju
celmi, kas nereaģē uz antibiotikām. Manuprāt, Eiropas Savienībā ir būtiski jāierobežo un,
iespējams, pat jāpārtrauc intensīvā lauksaimniecība, kur izmanto antibiotikas, un ir
jāpieprasa, lai nodarīto kaitējumu novērš vainīgie.

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Entero-hemorāģiskā baktērija
„Escherichia coli” nav jauna problēma, bet ir skaidrs, ka Eiropa joprojām ir nepietiekami
sagatavota šādai krīzei. Paiet pārāk ilgs laiks, lai izdotu skaidras pamatnostādnes. Trīs
nedēļas noteikti ir pārāk ilgs laiks.

Patērētāju aizsardzība, kā mēs visi uzskatām, vienmēr ir svarīgāka par finansiālām interesēm.
Tomēr ir skaidri jānorāda, kam ir jāizdod brīdinājums, kas pēc tam pārņem atbildību par
brīdinājumiem un kad iesaistās Eiropas Komisija. Vācijā atbildīgas ir 16 federālās zemes
un divas ministrijas, kas ir pārāk sadrumstalots sadalījums Eiropas mēroga krīzei. Eiropai
ir jāiesaistās agrīnākā posmā. Es baidos, ka neesam guvuši īsto pieredzi no krīzes pagājušā
gadsimta deviņdesmitajos gados. Tas mums tagad steidzami jāizlabo.

Pārtikas jomā vajadzīga pārredzamība un skaidra izsekojamība attiecībā uz ražošanu.
Mums vajadzīgi skaidri izcelsmes valsts marķējumi. Tomēr mums arī vajadzīga Eiropas
reaģēšanas iestāde, lai koordinētu zinātnisko un medicīnisko darbu un lai izstrādātu
kontroles plānus.

(Aplausi)

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs! Ņemot vērā satraukumu par
strīdīgajiem ziņojumiem attiecībā uz uzliesmojuma avotu, ir svarīgi paturēt prātā dažus
aspektus. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka, lai gan pēc pirmo gadījumu reģistrēšanas ir pagājušas
vairāk nekā 15 dienas un lai gan pēc pirmajiem inficēšanās gadījumiem ir pagājis vairāk
nekā mēnesis, Eiropas agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas vienības joprojām nav spējušas
noteikt inficēšanās cēloni. Tas ir nodarījis lielu kaitējumu, kā jau šeit minēja. Otrkārt, ir
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svarīgi atcerēties, ka šis ir nopietns, taču ne vienīgais, pārtikas nekaitīguma trūkuma
gadījums ES. Vēlos jums atgādināt nesenās debates par dioksīnu problēmu.

Šie gadījumi nav nošķirami no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), kas veicina
intensīvus, uz eksportu vērstus ražošanas modeļus, nevis — kā tas būtu vajadzīgs, — vietējo
ražošanu un patēriņu, kurš nodrošinātu efektīvāku izsekojamību un attiecīgi lielāku pārtikas
nekaitīgumu.

Visbeidzot, ir svarīgi kompensēt Eiropas ražotājiem zaudējumus, ar ko viņi saskaras; un
ne tikai tiem, kas atrodas infekcijas uzliesmojuma ģeogrāfiskajā teritorijā. KLP ir kopēja
politika, tādēļ tas jāīsteno ar ES, nevis dalībvalstu, pasākumiem, ņemot vērā acīmredzamās
nevienlīdzības, ko tas izraisītu.

Nick Griffin (NI).   – Priekšsēdētāja kungs! No sākuma runāja par gurķiem, pēc tam —
par pupu asniem. Šodien vairs nerunā par pupu asniem. Patiesībā eksperti vienkārši nezina,
taču katru reizi, kad tiek izplatītas šādas aizdomas, viņi sagrauj valstu tautsaimniecību
dzīvotspēju. Mēs noteikti zinām, ka šis uzliesmojums ir ārkārtīgi dīvains. Vīrusā ir
pretdabisks celmu un DNS apvienojums. Tas skar neparastas cilvēku grupas tādā veidā,
kas parasti nav saistīts ar entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” uzliesmojumu.
Tas jau ir skāris daudz vairāk cilvēku un vietu kā parasts uzliesmojums, un — pretēji
parastiem uzliesmojumiem — tas nav ātri izsekots līdz vienam vai diviem pārtikas
piegādātājiem.

Ņemot vērā visus šos neizskaidrojamos faktorus un to, ka vairākas valstis — tajā skaitā
Lielbritānija, ASV, Irāka un Izraēla — ir iepriekš norādītas kā valstis, kas eksperimentē ar
ģenētiski manipulētu entero-hemorāģisko baktēriju „Escherichia coli” kā bioloģisko ieroci,
vai nav jāveic steidzama izmeklēšana par iespēju, ka šis uzliesmojums faktiski ir testēšanas
eksperiments bioloģiskajam terorismam?

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs! Situācija ir nopietna, pat ļoti
nopietna, jo šis entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” uzliesmojums ir ārkārtīgi
mīklains. Varu iedomāties visu saslimušo bažas, un mēs varam tikai apraudāt mirušos
cilvēkus.

Šim gadījumam ir jāliek mums ļoti stingri pievērsties Eiropas sabiedrības veselības
problēmām un jāliek mums saskatīt, ka ir svarīgi sadarboties ar pētniekiem un farmaceitiem,
lai efektīvi reaģētu šādā situācijā, kā arī nodrošinātu sev līdzekļus, lai to darītu.

Baktērijas paņem dzīvības — pārāk daudz dzīvību. Tās arī rada lielus zaudējumus mūsu
lauksaimniekiem un bīstami iedragā patērētāju uzticību mūsu lauksaimniecības produktiem
un to nozarei, kas joprojām neapšaubāmi ir drošākā un visstingrāk kontrolētā nozare
pasaulē.

Kas būs nākamais šīs veselības histērijas upuris pēc gurķiem, tomātiem, salātiem un pupu
asniem? Lauksaimniekiem tas rada nopietnas ekonomiskās sekas. Patiesībā brīdināšanas
sistēma darbojās ļoti labi. Problēma ir tāda, ka Komisijas rīcībā nav ne resursu, ne iespējas
pārbaudīt, vai dalībvalsts sniegtā informācija ir patiesa.

Baktērijas mūsdienās pārvietojas daudz ātrāk nekā iepriekš. Būs jāgūst pieredze saziņas
jomā no tā, kā tika pārvaldīta šī veselības krīze. Būs jānodrošina atgriezeniskā saite. Bez
šaubām būs jāparedz papildu pārbaudes, pirms valsts vai reģionālās veselības aģentūras
secinājumus varētu uzskatīt par apstiprinātiem.
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Visbeidzot, šī krīze pilnībā pamato būtiskus uzlabojumus pārtikas izsekojamības jomā.
Pienākums norādīt izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu diemžēl tiek piemērots tikai
ierobežotā skaitā gadījumu. Šā pienākuma darbības joma jāpaplašina, ietverot lielāku skaitu
pārtikas produktu. Veselības krīzes gadījumā tad būtu iespējams noteikt inficēšanās avotus
un ātrāk brīdināt attiecīgos patērētājus.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Lauksaimniekiem
var izmaksāt kompensācijas, bet cilvēka dzīvību atgriezt nevar. Mēs patiešām jūtam līdzi
upuriem un saslimušajiem cilvēkiem. Šī situācija ir dramatiska un nepieņemama. Ir
nepieņemami, ka trīs nedēļas pēc krīzes uzliesmojuma mēs joprojām nezinām, no kurienes
tieši nāk patogēns, kas izraisīja krīzi. Eiropā tādas lietas nedrīkst notikt.

No šā gadījuma jāgūst vairākas mācības. Pirmkārt, mums jāiedziļinās jautājumā par avotu
un jāizskata, vai pārtikas ražošanas nozarē vai pārtikas piegādes ķēdē joprojām izmanto
neatbilstīgas prakses. Mums ir tiesību akti, kas ir spēkā jau 20 gadus, un standarti un rīcības
kodeksi Eiropas Savienībā ir samērā stingri, taču mēs nepārprotami esam neaizsargāti, kad
runa ir par pārtiku. Joprojām, šķiet, ir plaisas un trūkumi, un mums jau atkal jāmācās.

Es arī domāju, ka šajā gadījumā saziņa ir bijusi haotiska. Fakti par šo lietu netiek atbilstīgi
vai pareizi izplatīti. Mums noteikti vajadzīgs vairāk Eiropas. To jau šeit sacīja citi deputāti.
Kad viena reģionāla vai valsts iestāde izdod brīdinājumu visai Eiropai, no tā var sanākt
vienīgi katastrofa. Manuprāt, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ir
paveicis labu darbu, taču mums vajadzīgs labāks, mūsdienīgs ziņošanas pienākums, lai
noteiktu cēloņus, un labāka sistēma sabiedrības informēšanai.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Priekšsēdētāja kungs! Vācijas un Eiropas iestādes
joprojām cenšas noteikt entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” uzliesmojuma
avotus. Šobrīd mums joprojām nav konkrētu pierādījumu par šīs izplatības iemeslu, un ir
jāņem vērā visi scenāriji, tajā skaitā iespējamā nolaidība vai baktērijas netīša ieviešana
pārtikas ķēdē. Tas, kā baktērijas faktiski radās, ir cits jautājums; steidzami ir vajadzīgi
pētījumi un konstatējumi. Tomēr es arī vēlos īpaši norādīt uz to, kā Vācijas un Eiropas
iestādes informē sabiedrību par pašreizējiem notikumiem, kam ir bijušas nopietnas sekas
mūsu augļu un dārzeņu nozarē ne tikai Spānijā, bet visā Eiropas Savienībā.

Šī nav pirmā reize, kad saskaramies ar pārtikas nekaitīguma problēmu Vācijā. Es ierosinu
Komisijai palīdzēt Vācijas iestādēm uzlabot izsekojamību un Vācijas procedūru kontroli,
kā arī ieviest līdzīgus pasākumus attiecībā uz citu dalībvalstu procedūrām.

Ir vajadzīga pārredzamība, lai saglabātu patērētāju uzticību. Visai informācijai ir jābūt
pieejamai, taču šo informāciju nedrīkst izziņot ar vairākiem brīdinājumiem, radot patērētājos
bailes, lai gan pierādījumi vēl nav gūti. Vēlos arī uzsvērt plašsaziņas līdzekļu atbildību.

Marina Yannakoudakis (ECR).   – Priekšsēdētāja kungs! Baumas var būt bīstamas. Vai
šis uzliesmojums sākās Vācijā vai citā dalībvalstī? Baumām var būt postoša ietekme, un tās
var pat veicināt uzliesmojuma izplatību. Saistībā ar šo uzliesmojumu joprojām ir daudzi
neatbildēti jautājumi. Vienīgā lieta, par kuru ir pārliecība, ir tā, ka vairums dalībvalstu ir
ziņojušas par šīs baktērijas gadījumiem. Līdz šim ES ir bijuši 22 nāves gadījumi.

Šis uzliesmojums parāda pārrobežu sadarbības nozīmi veselības profilakses jomā. Tas arī
norāda uz to, cik svarīga ir tāda Eiropas aģentūra kā Eiropas Slimību profilakses un kontroles
centrs (ECDC), lai uzraudzītu dalībvalstis, sadarbotos ar tām un informētu tās. Mums AK
daļēji ir paveicies, ka ir tikai trīs paziņoti gadījumi, taču tas ir šodien — rīt viss var mainīties,

07-06-2011Eiropas Parlamenta debatesLV10



un mums jābūt modriem. Papildus uzliesmojuma cēloņa meklēšanai mums arī jāinformē
un jāaizsargā sabiedrība. ECDC katru dienu publicē atjauninātu informāciju.

Sadarbojoties mēs varam kontrolēt šo uzliesmojumu. Ja mūsu pilsoņi būs informēti, viņiem
būs lielākas iespējas izvairīties no inficēšanās. Un — galvenais — mūsu reakcijai jābūt
mierīgai un izvērtētai.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs! Otro reizi sešu mēnešu
laikā Eiropa saskaras ar pārtikas krīzi, kas ir izraisījusi nopietnas veselības problēmas
daudziem cilvēkiem un ir pat atņēmusi dzīvību mūsu līdzcilvēkiem. Kaut kas nav kārtībā,
komisār.

Janvārī Vācijā bija problēmas ar toksīniem; tagad ir problēmas ar baktērijām — un atkal
Vācijā. Pirmo gadījumu noklusināja, lai gan tas bija zināms mēnešiem ilgi; otrajā gadījumā
vaina ir ērti novelta uz Spānijas gurķiem.

Šī ir atpazīstamības un izsekojamības problēma, kā arī gadījums, kas saistīts ar
nepietiekamiem kontroles pasākumiem ES līmenī. Pirmajā gadījumā, kas norisinājās janvārī,
Dalli kungs, runājot par dioksīniem, mums sacīja, ka veiks visus vajadzīgos pasākumus,
lai nodrošinātu, ka tiesību akti pārtikas kontroles sistēmas jomā tiek padarīti striktāki.
Nesen jūs sacījāt, ka šī nav atpazīstamības problēma un ka pastāv kāda cita problēma.
Komisijas nostāju raksturo apjukums, vēlme noklusināt problēmu un panika, tādēļ mums
ir jāapraud zaudētas dzīvības, jāsaskaras ar saslimšanas gadījumiem un sekām, kuras cieš
lauksaimnieciskās ražošanas nozare.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Mūsu apspriestā situācija ir ļoti
nopietna, taču es domāju, ka dažos gadījumos mēs joprojām neizšķiram konkrētas lietas
dažādos līmeņos.

Zaudētas dzīvības noteikti nevar attiecināt uz tādu pašu līmeni, kurā ir ekonomikas
problēmas; bet tieši to mēs darām. Tomēr es vēlos uzsvērt, ka, ne jau rādot ar pirkstu uz
cēloņiem — kas pēc kāda laika izrādās neīstie cēloņi, — mēs atrisināsim šo problēmu.

Ja kāds ir nogalināts, un cietumā ieliek nevainīgu cilvēku, tas nenodrošina mierinājumu,
un tas nenodrošina taisnīgu sodu slepkavam. Taču tieši to mēs darām — ārkārtīgi nopietnā
situācijā, kad pastāv sabiedrības veselības krīze un ir apdraudēts pārtikas nekaitīgums, mēs
ar pirkstu rādām uz cilvēkiem, kas pēc tam izrādās nevainīgi, un tādējādi palielinām upuru
skaitu.

Spānijas dārzkopji jau ir devušies ielās, un šodien, pēc apmēram 40 minūtēm, arī Itālijas
tiešie dārzeņu audzētāji dosies demonstrācijās Milānas un Latinas provinces ielās, piedāvājot
patērētājiem svaigus gurķus un citus augļus un dārzeņus, lai parādītu, ka tie ir veselīgi
pārtikas produkti un svarīgi veselīgam, līdzsvarotam uzturam. Mēs nevēlamies Vācijas
patērētājiem dot vēl vienu triecienu, proti, atņemt viņiem iespēju iegādāties produktus,
kas ir svarīgi viņu uzturam un veselībai.

Es arī vēlos norādīt uz datiem, kas it sevišķi attiecīgajām iestādēm liks nopietni padomāt,
kad tās izplata noteiktu informāciju, kura rada satraukumu, bailes un paniku. Eirobarometra
nodrošinātie un Coldiretti apkopotie dati Itālijā parāda, ka pārtikas krīzes laikā 43 % itāļu,
piemēram, zināmu laiku izvairās no pārtikas produktiem, par ko ir dzirdējuši šādu
informāciju, savukārt 13 % tos vispār izslēdz no sava uztura. Tāpēc mums jāapdomā, ko
sakām un kā ietekmējam cilvēku ēšanas paradumus.
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Tāpēc es vēlos Komisijai jautāt, vai tā neuzskata, ka šajā gadījumā jāpiemēro Eiropas ārkārtas
gadījumu klauzula un jāierosina diskusijas par finansiālu kompensāciju?

Dagmar Roth-Behrendt (S&D).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, Dalli kungs! Jūsu kolēģi
no Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta un jūs pats esat rīkojušies pareizi. To pašu
nevar sacīt par Vācijas iestādēm. Mazākais, ko varam sacīt: saziņas jomā valda haoss, un
tas būtu maigi sacīts. Tas, ka Vācijas veselības ministrs vakar uzskatīja, ka nav vajadzīgs
doties uz veselības ministru Padomi Luksemburgā, kuras galvenais darba kārtības jautājums
bija šī nopietnā inficēšanās krīze, parāda, ka viņam nav nekādas nojausmas, ko tieši nozīmē
Eiropa, un ka viņš ir nekompetents, neatzīst šīs problēmas vai joprojām ir aizņemts ar
iekšējām partiju politiskajām krīzēm.

(Aplausi)

Turklāt nevar nepamanīt — un Dalli kungs arī to sacīja — ka Vācijas iestādes noteikti
uzskatīja, ka tiks galā bez Eiropas Savienības ekspertiem, pašpārliecināti un iedomīgi
uzskatot, ka tie viņiem nav vajadzīgi. Un skandalozi ir arī tas, ka bija vajadzīgas trīs dienas,
lai šie eksperti iekļūtu Vācijā, un tas mums šajā Parlamentā ir kritiski jānosoda. Tomēr tajā
pašā laikā mums arī jāsaka, ka mūsu, Eiropas Savienības, darbs ir brīdināt patērētājus, kad
tirgū ir bīstami pārtikas produkti.

Saku to skaidri un gaiši — ja uz gurķiem vai salātiem ir atklāta bīstama baktērija, kas
neizraisa nāvi, tās varbūt ir labas ziņas, taču, manuprāt, ar to nepietiek, lai attaisnotu
kompensācijas izmaksāšanu. Uz Spānijas un citu valstu gurķiem bija entero-hemorāģiskā
baktērija „Escherichia coli”. Tās nebija baktērijas, kas izraisīja šo uzliesmojumu, taču, lai to
atklātu, ir vajadzīgs zināms laiks.

Tomēr, manuprāt, arī tas nav galvenais aspekts. Tie, kas izprot Eiropas Savienību un kas
zina par agrīnās brīdināšanas sistēmu, zina arī, kā šī sistēma darbojas. Jūs zināt, ka agrīnajā
brīdināšanas sistēmā ir jānosauc arī produkts un ražotāja vārds. To jūs viegli varat arī atrast
tiesību aktos. Man svarīgs jautājums ir šāds — kas notiks turpmāk? Turpmāk mums ir
jāapsver, vai šī neskaidrā izmantošanas metode var turpināties. Vai joprojām tiek izmantotas
nepieņemas ražošanas metodes? Kas Eiropas Savienībā reāli uzrauga, kas, kad un ar kādiem
rezultātiem to dokumentē un kam šajā saistībā ir piemēroti pienākumi?

(Aplausi)

George Lyon (ALDE).   – Priekšsēdētāja kungs! Šī patiešām ir krīze. 23 nāves gadījumi,
vairāk nekā 2000 saslimšanas gadījumu, dārzeņu tirgos valda nemiers, cenām sasniedzot
zemāko līmeni, un tiek lēsts, ka ražotāji dienā zaudē EUR 300 miljonus. Attiecības starp
Vāciju un Spāniju, maigi izsakoties, ir saspringtas, un, lai gan krīze ilgts jau trīs nedēļas,
mums joprojām nav ziņu, kas ir šīs inficēšanās avots.

Komisār Dalli, vēlos, lai jūs man šodien apliecināt, ka tiek piemēroti visi iespējamie centieni,
lai izsekotu, no kurienes ir radies šīs inficēšanās ar entero-hemorāģisko baktēriju „Escherichia
coli” uzliesmojums, jo, kamēr neesam to izsekojuši, mēs nevaram atjaunot patērētāju
uzticību. Otrkārt, vēlos, lai jūs izstāstāt, kādas darbības grasāties īstenot pēc krīzes, lai
stabilizētu tirgu un atjaunotu patērētāju uzticību.

Treškārt, mēs noteikti vēlamies, lai pastāstāt mums, ko Komisija plāno darīt, lai nodrošinātu
kompensāciju lauksaimniekiem, kuru tirgi ir sagrauti un kuri nespēj pārdot savus produktus,
lai gan paši tajā vispār nav vainojami. Ceturtkārt, es vēlos, lai Komisija apliecina, ka tiks
uzsākta pārredzama, neatkarīga izmeklēšana, lai noteiktu, kas atgadījās. Tikai tad, kad

07-06-2011Eiropas Parlamenta debatesLV12



mūsu rīcībā būs fakti, mēs varēsim rīkoties, lai novērstu plaisas pārtikas nekaitīguma tiesību
aktos.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Šīs krīzes veselības
aspekts, kas saistīts ar entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” uzliesmojumu, ir
traģisks. Situācija ir nopietna. Ir steidzami jānodrošina palīdzība cietušajiem un jāveic visi
iespējamie pasākumi, lai novēstu šīs infekcijas turpmāku izplatību. Pētniecības iestādēm
un slimnīcām ir jānodrošina visi vajadzīgie resursi.

Kopš patogēns tika atklāts, nemitīgi ir pieprasīta ātra rīcība. Tomēr vienotu, Eiropas mēroga
krīzes pārvaldību, tajā skaitā kopēju valodas režīmu, neraksturo profesionālisms.
Patoloģiskās medības, lai noteiktu inficēšanās vietu, noveda pie pāragriem apvainojumiem,
un šo strīdu rezultātā vairākas dienas laikrakstos bija negatīvi raksti un pilnīga neskaidrība
starp patērētājiem.

Skartajiem ražotājiem tas ir izraisījis dramatiskus ienākumu zaudējumus, kas apdraud viņu
dzīvotspēju. Vairs nav iespējams pārdot reģionāli ražotus produktus, kas nekur nav
vainojami. Tikai Austrijā vien svaigu dārzeņu pārdošanas apjomi ir samazinājušies par
75 %. Dārzeņu audzētāji saskaras ar šiem ienākumu zaudējumiem karstākajā ražas laikā.
Nekoordinētais veids, kādā patērētāji saņēma informāciju šo notikumu gaitā, jau atkal
norāda uz vajadzību pēc universāla un starpnozaru izcelsmes marķējuma, kā arī pēc
efektīvas uzraudzības attiecībā uz principu „marķēts un pārbaudīts izcelsmes vietā”.

Patērētājiem ir tiesības zināt, no kurienes nāk produkti. Tas tāpat attiecas uz veikalu
plauktiem, restorāniem un sabiedriskās ēdināšanas vietām.

Visām iestādēm tagad ir ātri jānovērš jebkādi kaitējumi, kas nodarīti svaigiem dārzeņiem,
jāatjauno svaigu dārzeņu pārdošanas apjomi un tirdzniecība ar trešām valstīm.
Entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” situācija ir novedusi eksistences krīzē
vietējos dārzeņu audzētājus, un to viņi ne gaidīja, ne ir tajā vainojami. Komisijai ir
jānodrošina iespēja kompensēt zaudējumus neatkarīgi no tā, vai to īsteno ar Eiropas
Lauksaimniecības fondu, Eiropas Krīzes fondu vai pasākumiem, lai veicinātu pārdošanu.

Liese kungam ir pilnīga taisnība, ka cilvēka dzīvība ir neaizstājama un ka katrs nāves gadījums
ir pārāk liels zaudējums. Tomēr mūsu absolūts pienākums ir arī nepamest mūsu ražotājus
nelaimē, jo ne jau savas vainas dēļ viņi ir nonākuši šajā situācijā, kas apdraud viņu
dzīvotspēju.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Mēs visi vēlamies, lai
Vācijas pārtikas krīze beigtos pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāpiemin upuri, un es ceru, ka,
tiklīdz kļūdas būs novērstas, būs iespējams noteikt infekcijas avotu, lai visiem būtu mierīga
sirds.

Tomēr papildus krīzes veselības aspektiem man jāpiemin ekonomiskās sekas. Spānijas
dārzkopības nozare ir aplēsusi, ka saziņas liktenīgo kļūdu, par ko tagad esam informēti,
izraisītie ekonomiskie zaudējumi ir EUR 200 miljoni nedēļā. Es vēlos uzsvērt atbildīgo
attieksmi, ko ir izrādījusi šī nozare, un tās pilnīgo sadarbību ar manas valsts iestādēm.

Komisār, izcelsmes izsekojamība darbojās pienācīgi, bet — cik daudz laika tika patērēts,
pievēršot uzmanību izcelsmei un koncentrējoties uz lauksaimniecības produkciju, neņemot
vērā citas inficēšanās iespējas, proti, apstrādi vai piegādi uz galamērķi? Kādēļ Komisija
izplatīja Vācijas sasteigto informāciju?
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Trūkst koordinācijas, komisār, un vienpusēja robežu slēgšana Spānijas produktiem apliecina
nespēju uzraudzīt krīzi Eiropas Savienībā.

Es vēlos Komisiju aicināt nekavējoties aktivizēt visus vajadzīgos mehānismus, lai
kompensētu zaudējumus Spānijas un Eiropas nozarei gan finansiāli, gan saistībā ar tās tēlu
patērētāju acīs. Tomēr ilgtermiņā ir jāizskata, kādi citi pasākumi tiks pieņemti šajā saistībā.

Nepamatoti apvainojumi, improvizācija, koordinācijas trūkums, miljonu zaudējumi,
uzbrukumi nozares cieņai un ticamībai — vai tas nav pietiekams iemesls, lai prasītu, kas
uzņemas atbildību?

Mairead McGuinness (PPE).   Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties Dalli kungam par
viņa nosvērtajiem komentāriem debašu sākumā. Šajā sēžu zālē ir atskanējuši dedzīgāki
komentāri, jo ir skartas cilvēku dzīvības un, patiesi, papildus cieš ražotāji un patērētāju
uzticība. Šī ir nepieredzēti nopietna pārtikas krīze, un Dalli kungs to atzina. Mēs zinām,
ka tā attiecas uz konkrētu Eiropas Savienības reģionu, taču tā nav tikai Vācijas problēma;
tā ir ES problēma.

Pastāv sistēma, ar kuru atrast cēloni un risināt sekas, bet baidos, ka ne visas sistēmas daļas
ir atbilstīgi ieviestas, un man ir daži jautājumi par laiku. Cik saprotu, ātrais brīdinājums
tika izziņots 2011. gada 22. maijā: mani satrauc tas, ka Eiropas eksperti uz Vāciju un
Spāniju devās tikai svētdien, 5. jūnijā. Kādēļ šāds neticams starplaiks? Manuprāt, tas ir
jāizskata.

Saskaņā ar Regulas Nr. 178/2002 55. pantu mums ir iespēja izveidot krīzes vienību. Visi
runātāji šodien sacīja, ka šī ir krīze, un Dalli kungs to apliecina. Tā ir krīze, kas saasinās,
nevis pierimst, un es gribētu ierosināt, ka tagad ir laiks ES izmantot minēto regulu un
izveidot šādu krīzes vienību.

Visvairāk bažas rada dārzeņu nosaukšana un vainošana, lai gan pēc tam tiek atklāts, ka tie
nav īstie vainīgie. Tas ir iedragājis patērētāju uzticību ne tikai svaigiem augļiem un
dārzeņiem, bet arī mūsu pārtikas nekaitīguma un kontroles sistēmai. Komisār Dalli, es
zinu, ka jūs piekrītot mājat ar galvu, un es to vērtēju atzinīgi, bet es patiešām uzskatu, ka
tagad ir laiks izveidot krīzes vienību, un vēlos, lai savos nobeiguma komentāros jūs par to
izteiktos.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Es esmu no Eiropas reģiona,
kuru entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” patogēna uzliesmojums ir skāris
visplašāk. Šī agresīvā baktērija, šķiet, ir neapturama. Laikposmā no maija vidus līdz
vakardienas pusdienlaikam bija inficēti 1733 cilvēki, savukārt 23 pacienti mira mokošā
nāvē. Situācija klīnikās ir ārkārtīgi saspringta. Sākt pietrūkt intensīvās aprūpes palātas, un
steidzami ir vajadzīga asins plazma. Beigas vēl nav redzamas. Cilvēki manā reģionā katru
dienu baidās no jauniem saslimšanas gadījumiem.

Manuprāt, šis ir jautājums par drosmi un atbildības sajūtu, lai brīdinātu par katru pat
iespējamo šīs baktērijas pārnēsātāju. Analīzes ir veiktas dažādiem produktiem, bet avots
vēl nav atrasts. Manuprāt, kvalitatīvi produkti ir produkti, kas ir veselīgi un ko laiž tirgū,
piemērojot uzraudzību. Es pieņemu, ka šajā saistībā ir pieļautas baisas kļūdas, un jau atkal
mēs atklājam trūkumus. Tomēr šajā situācijā apgalvot, ka cēlonis ir zināms, bez pamatotiem
laboratorijas izmeklējumiem, lai to attaisnotu, ir ārkārtējas nolaidības piemērs. Lai gan
panika ir saprotama, nekādos apstākļos nedrīkst pieļaut raganu medības, jo tas daudzus
smagi strādājošus Eiropas lauksaimniekus iedzītu strupceļā. Tādēļ ikvienam ir skaidri jāzina,
ka Eiropas Savienībā mums ir jāizrāda solidaritāte citam ar citu un jābūt gataviem sniegt
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savstarpēju palīdzību ārkārtas situācijās. Citiem vārdiem sakot, visiem medicīnas ekspertiem
ir jāapsēžas pie viena galda, un tiem, kas, nevainīgi būdami, cieš no finansiālas katastrofas,
ir jānodrošina ekonomiska palīdzība.

Pilar Ayuso (PPE).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Pirmkārt, vēlos paust līdzjūtību to personu
radiniekiem, kuras gājušas bojā šīs krīzes dēļ.

Komisār, sabiedrības informēšana par veselības riskiem, ir sarežģīts un delikāts uzdevums,
kas ir nekļūdīgi jāreģistrē un jāpārbauda. Šeit nav runa par vainīgā atrašanu, bet šajā
gadījumā ir pieļautas būtiskas kļūdas, sākot ar pārdrošiem un pārsteidzīgiem pieņēmumiem
no reģionālās politikas vadītājas puses, kura tikai nesen bija pieņemta darbā un kurš izdeva
sociālo brīdinājumu, kā arī izraisīja nopietnu, nelabojamu ekonomikas krīzi.

Tāpat neliekas, ka Komisija šīs krīzes laikā ir nodrošinājusi ļoti labu koordināciju. Es gribētu
zināt, kad kļuva zināms pirmais saslimšanas gadījums un vai bija atbilstība Regulas par
agrīnās brīdināšanas sistēmu 3. pantam, kas paredz dalībvalstīm izziņot risku nekavējoties
un ne vēlāk kā 48 stundu laikā, un minētās regulas 8. pantam, kurā savukārt paredzēts, ka
Komisijai ir jāpārbauda, vai informācija ir pilnīga, patiesa, skaidra un tiesiski pamatota.

Pilnīgi droši ir tas, ka ir atklājušies šīs regulas nopietnie trūkumi un ka ir jāpārskata spēkā
esošais tiesiskais regulējums, lai cita starpā skaidri noteiktu krīzes pārvaldības procedūras,
ko izmanto kompetentās iestādes, lai attiecinātu kļūdas vai nolaidību uz vainīgo pārtikas
ķēdē (un šajā nolūkā izmanto izsekojamību), lai novērstu, ka veselības aizsardzībā slēpj
komerciālus ierobežojumus, un lai nodotu arbitrāžai kompensācijas procedūras saistībā
ar tirdzniecības un peļņas zaudējumiem.

Komisār, ne gurķi, ne soja nav cēlonis. Kā sacīja Liese kungs, cēlonis ir patogēns. Cēlonis ir
entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” serotips O104:H4, kas jau tiek aprakstīts
zinātniskajā literatūrā un ko saista ar gaļas produktiem.

Jebkurā gadījumā, komisār, mums jāļauj zinātniekiem darīt viņu darbs: viņiem ir jāizmeklē
visa izsekojamības sistēma pārtikas ķēdē, tostarp pārtikas apstrāde un piegāde.

Andrés Perelló Rodríguez (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Nekas, ko šeit
paveiksim vai ko paveiksim Eiropas Savienībā, neatgriezīs cilvēku dzīvības, bet es ceru, ka
paveiktais novērsīs jaunus nāves un saslimšanas gadījumus, kā arī pārtrauks to cilvēku
ciešanas, kuri nav vainojami problēmas izraisīšanā.

Mēs noteikti nezinām cēloņus, bet dažas lietas mēs zinām, un tās mums ir jāpasaka:
politiskajā līmenī ir pieļauta nolaidība, un arī Vācijas federālā valdība ir rīkojusies nolaidīgi;
tā nevar rīkoties tā, it kā Hamburga būtu pilsētvalsts vai cits kontinents.

Ja Merkel kundze un viņas Veselības ministrija iedomību, ar kādu parasti vēršas pie citām
valstīm, būtu pārvērtusi cieņā un efektivitātē, dažas no notikušajām lietām nebūtu
īstenojušās. Šai nolaidībai ir bijušas kriminālas sekas vienā no šīm valstīm, proti, Spānijā,
tās svarīgākajā nozarē — lauksaimniecībā. Tas ir sagrāvis tūkstošiem cilvēku un mazu
uzņēmumu, kā arī atstājis uz ekonomiku ilgstošas negatīvas sekas.

Es jūs aicinu doties uz Padomi šodien un pieprasīt pilnu kompensāciju skartajām personām,
jo mēs nevaram pieprasīt dzīvību tiem, kas to ir zaudējuši. Un es pieprasu pārskatīt kontroles
sistēmas. Un Merkel kundzei uzņemties atbildību. Un es aicinu viņu nebūt tik iedomīgai
un izrādīt lielāku cieņu. Un lai viņa uzņemas atbildību par kaitējumu, ko ir nodarījusi. Viņa
nevar neņemt vērā to, ka Hamburga atrodas viņas valstī. Viņa nevar neņemt vērā savus
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pienākumus. Viņa nevar novelt vainu uz federālo valsti, jo viņai pašai ir jāuzņemas atbildība
par izraisīto kaitējumu.

Nedaudz vairāk pazemības, nedaudz vairāk labas pārvaldības un nedaudz mazāk
konservatīvisma būtu palīdzējis nodrošināt, ka šī krīze neizslīd no viņas pirkstiem un ka
Spānijas un citi dienvidu reģionu lauksaimnieki nesaskaras ar tās sāpīgajām sekām.

Pārskatiet kontroles pasākumus, pārskatiet brīdināšanas sistēmas un pieprasiet atbildību,
jo, komisār, Spānijā mēs no jums, Padomes un Vācijas prasām tieši to.

Esther de Lange (PPE).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties komisāram par
ierašanos šeit, bet es vairāk priecātos, ja viņš būtu citur, piemēram, lidmašīnā uz Krieviju,
lai pēc iespējas augstākā līmenī norādītu, ka aizliegums, ko Krievija pašlaik ir ieviesusi, ir
jāatceļ, jo tas pilnīgi noteikti ir pārmērīgs. Es pateicos komisāram par viņa gatavību ar
mums sazināties šajā situācijā, bet līdzšinējā saziņa, tai skaitā no Komisijas puses, ir bijusi
kaunpilna neveiksme. Komisija organizēja preses konferenci vairākas dienas pēc krīzes
uzliesmojuma. Ļaunums jau sen bija izplatījies, un plašsaziņas līdzekļos jau bija lasāmi
šausminošākie stāsti. Komisārs runāja par avotu, kas varētu būt Nīderlandes gurķi, lai gan
vairāk nekā 200 testi ir jau parādījuši, ka tas tā nav.

Es piekrītu jums, ka tehniski viss ir darbojies. Ātrs brīdinājums, izmeklēšana un izsekošana
— tas viss ir darbojies. Tomēr šajā lietā ir iesaistīta arī saziņa, ko ir īstenojis — vispirms,
protams, no Vācijas puses —milzīgs skaits iestāžu, struktūru un pat vairākas ministrijas,
kuras visas sniedz atšķirīgus vēstījumus. Lauksaimniecības ministre uzstājās ar bezjēdzīgu
komentāru, ka cilvēkiem „jāpārtrauc ēst termiski neapstrādāti produkti kopumā”, lai gan
viņai nebija nekādu pilnvaru šajā jautājumā. Pieņemu, ka ar Vāciju šajā saistībā norit sarunas,
jo ir jāveic pamata izmeklēšana par to, kādēļ viss tika risināts tik nekvalitatīvi.

Es arī ceru, ka jūs drīz ar lauksaimniecības ministriem apspriedīsit vajadzību pēc ārkārtas
fonda, kas jāfinansē ar lauksaimniecības budžeta pārpalikumu. Tāpat kā rīkojāmies piena
produktu nozarē, kad tajā izcēlās dziļa krīze, mums arī tagad jāaicina izmantot šis
pārpalikums. Manā valstī vien šī nozare cieš zaudējumus aptuveni EUR 80 miljonu apmērā
katru nedēļu, lai gan uzliesmojuma avots atrodas citviet, un rezultātā stabili uzņēmumi
pašlaik ir uz sabrukuma robežas. Tāds noteikti nav Eiropas Savienības nolūks. Ceru, ka
nodosit lauksaimniecības ministru Padomei šo Parlamenta spēcīgo vēstījumu.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Es šīs debates vērtēju atzinīgi.
Mēs šo problēmu aplūkojam no dažādām perspektīvām, kā arī meklējam infekcijas avotu,
patogēna identitāti un iespēju ārstēt. Tagad gaidu, kura farmaceitisko ražojumu firma
paziņos, ka tai ir ārstniecisks līdzeklis šai slimībai, tādējādi sekmējot jaunu panikas vilni.

Manuprāt, viena joma, kurā ir iespējami lieli uzlabojumi, ir sabiedrības informētība. Es
domāju, ka ir nepietiekami un bezatbildīgi kādā jaukā dienā informēt pilsoņus par to, kādus
produktus viņiem vajadzētu pirkt vai kādi produkti ir aizdomīgi.

Pilsoņi ir jāinformē par to, kas viņiem jādara ikdienā, un ir jāorganizē viena kampaņa gan
Eiropas Savienības, gan dalībvalsts līmenī. Ja cilvēki ievēros higiēnas pamatnoteikumus
un personīgo higiēnu, kā arī mazgās un apstrādās savus pārtikas produktus, ar to pietiks,
lai aizsargātu viņus no šīs infekcijas. Tā nav pieprasoša kampaņa, bet es uzskatu, ka mums
ir bijušas un būs epidēmijas un dažādas slimības, un cilvēkus vislabāk ir aizsargājusi viņu
pašu rīcība.
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Esmu cieši pārliecināta, ka tāda kampaņa palīdzētu novērst slimību, kā arī palīdzētu dārzeņu
audzētājiem.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Ir svarīgi, ka šodien
apspriežam draudus, kas radīti pacientiem, pārtikas ražotājiem un patērētājiem un ko
izraisījis bīstamais baktērijas celms, kura avotu mums vēl nav izdevies noteikt. Mēs
apgalvojam, ka mums ir laba pārtikas kvalitātes uzraudzības sistēma un ka ievērojam
augstus standartus. Neraugoties uz to, joprojām saskaramies ar šādām sarežģītām situācijām.
Tādēļ ir būtiski pārskatīt un uzlabot mūsu pārraudzības un uzraudzības sistēmu. Mums
jābūt gataviem vēl bīstamākām situācijām. Mēs nedrīkstam izplatīt informāciju par izcelsmes
avotiem, ja šī informācija nav uzticama. Tas palēnina avota meklēšanas procesu un rada
nopietnus morālus, kā arī milzīgus ekonomiskus zaudējumus.

Mēs izsakām līdzjūtību upuru ģimenēm un saslimušajiem cilvēkiem, bet neaizmirsīsim
nodrošināt kompensācijas lauksaimniekiem vairākās valstīs, kuri cietuši zaudējumus. Mēs
runājam par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni un par drošības jautājumiem
pārtikas pieejamības un kvalitātes jomā. Iespējams, šī sarežģītā situācija liks mums
apzināties, cik svarīgi ir šie jautājumi un problēmas, jo tie neskar tikai jautājumu par to,
ko mūsu pilsoņi ēd, bet arī viņu veselības stāvokli.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Mēs esam saskārušies ar
sabiedrības veselības problēmu — kā komisārs to nosauca: epidēmiju — un tiek meklēti
vainīgie, nevis cēlonis.

Sistēma nav darbojusies — mums ir 22 nāves gadījumi un 1600 skartas personas, taču,
lai gan pagājušas jau trīs nedēļas, mēs joprojām nezinām, kas ir cēlonis, un, ievērojot
piesardzības principu, bez zinātniska pamatojuma, — es atkārtoju: bez zinātniska
pamatojuma — tiek vainota Spānija.

Dāmas un kungi, Spānijas gurķi nebija inficēti. Tie nebija inficēti! Es to atkārtoju, jo šeit
dzirdējām dažus pretējus apgalvojumus. Turklāt varat redzēt šo vārdu ietekmi: ir skartas
300 000 darbvietas; uzticības zudums.

Epidēmija nezina robežu. Es jums saku, komisār, tā nezina robežu!

Mēs no jums prasām atbildību par nepaveikto, par to, kas ir nekavējoties jādara, jo Vācijā,
kur ir lielākais skaits inficēto personu, pašlaik pastāv jaunu inficēšanās gadījumu risks, bet
Spānija nav vainīga. Mēs pieprasām kompensāciju.

Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Kā jūs sacījāt, šī nav
vietēja mēroga problēma, pat ja to par tādu padara. Es gribētu, lai jūs to norādāt skaļāk un
skaidrāk, jo mums patiešām vajadzīgs vairāk instrumentu un vairāk Eiropas koordinācijas
saistībā ar šiem jautājumiem.

Sniegtais vēstījums bijis ārkārtīgi mulsinošs un ir izraisījis sekas, tajā skaitā arī Spānijas
ražotājiem, bet ne tikai viņiem, jo arī citi ir skarti. Šodien jau tas ir vairākkārt sacīts.

Noteikti nav viegli nodrošināt līdzsvaru starp agrīnu brīdināšanu, no vienas puses, un
pārredzamību, no otras puses. Tomēr piesardzība jeb piesardzības princips nenozīmē, ka
mums informācija jāizplata pēc nejaušības principa un sasteigti. Tāpēc situācija ir
jānoskaidro, un par agrīno brīdinājumu atbildīgajiem ir jābūt tiem, kas izmaksā
kompensāciju. Tieši to jūs šajā pēcpusdienā apspriedīsit. Un tieši tas ir svarīgi, lai gan —
tāpat kā visiem — manas domas, protams, pirmkārt un galvenokārt, ir ar upuriem. Tomēr
arī lauksaimnieki gaida pelnīto kompensāciju.
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Attiecībā uz pārējiem jautājumiem — izturību pret antibiotikām un izsekojamību — tie
joprojām ir svarīgi jautājumi, kurus turpināsim izskatīt.

Diane Dodds (NI).   – Priekšsēdētāja kungs! ES ir 22 nāves gadījumi, un vairāk nekā
2000 saslimušo inficēšanās ar entero-hemorāģisko baktēriju „Escherichia coli” uzliesmojuma
dēļ visā Eiropā, tāpēc šim Parlamentam ir jāizsaka līdzjūtība tiem, kuri zaudējuši tuviniekus,
un jānovēl ātra atveseļošanās saslimušajiem.

Patērētāji vēlas kvalitatīvu, nekaitīgu un izsekojamu pārtiku. Tas, ka šā uzliesmojuma avots
joprojām nav skaidrs un ka atbilžu meklēšanas process nereti ir bijis nekontrolēts, nozīmē,
ka ātri tiek zaudēta patērētāju uzticība. Ekonomikas līmenī no šīs situācijas cietīs tieši
lauksaimnieki — lauksaimnieki, kuru pārtika ir pilnīgi nekaitīga.

Šādā situācijā mums jāaicina saglabāt mieru. Valstu valdības ātri ir sameklējušas vainīgos.
Iepriekš arī mēs AK saskārāmies ar šādas panikas rezultātiem, kura bija sacelta saistībā ar
mūsu produktiem. Šādiem spekulatīviem apvainojumiem jāpieliek punkts. Varu arī sacīt,
ka šis Parlaments nemitīgi steidz ieviest regulas. Pirms to darām, mums jāveic pilnīga un
rūpīga faktu izpēte.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Svarīgākā lieta —
un tieši tā mūs pašlaik vieno — ir upuri, jo neviens nedrīkst justies tik neaizsargāts, kā
pašlaik jūtamies mēs, Eiropas patērētāji. Turklāt mums vajadzīga skaidrība un atbildības
uzņemšanās saistībā ar upuriem.

Mans pienākums ir apsūdzēt Vācijas iestādes, kas — nepatiesi un sasteigti — vainoja
Spānijas gurķus, precīzāk, Malagas un Almerijas kooperatīvus, kuri strādā pēc
nevainojamām metodēm un kuri neatgūsies no šiem apvainojumiem.

Tūkstošiem bez darba palikušu ģimeņu brīnās, kādēļ — un viņiem ir vajadzīga atbilde; it
sevišķi viņi vēlas zināt, kāda būs viņu nākotne — ne tikai Andalūzijā, bet visā Eiropas
lauksaimniecības nozarē.

Tāpēc — un cerot, ka eksperti drīz atradīs risinājumu, — es pieprasu, lai šodien, kad Komisija
runās ar Padomi, tā pieprasa tūlītējus un morālus ekonomikas pasākumus visiem
Andalūzijas un Eiropas ražotājiem, kuri mūs uzlūko ar sašutumu, bet arī ar cerībām.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Tā vietā, lai piešķirtu
prioritāti Eiropas mēroga izmeklēšanai un sadarbībai, Vācijas iestādes ir cēlušas neslavu
un visā vainojušas gurķu audzētājus un citas personas. Tomēr neviens Vācijā nav atkāpies
no amata vai piedāvājis reparācijas par radīto kaitējumu. Tieši Vācijai ir nopietnas ticamības
problēmas. Merkel kundzes attieksme pret dienvidu valstīm — gan saistībā ar
lauksaimniecību, gan finansēm — ir neciešama.

Kāds sacīja, ka Merkel kundze ir Konrāda Adenauera un Helmūta Kola sekotāja. Viņa nav
nekas tamlīdzīgs — viņai trūkst morāles.

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Mums noteikti ir jāmācās
no pieļautajām kļūdām. Vācijā ir koordinācijas problēma — to sacīja arī vairāki EP deputāti
no Vācijas — gan no valdošā bloka, gan opozīcijas; tajā ir divas federālās ministrijas,
16 federālās zemes un koordinācijas trūkums.

Jābūt stingrai valsts uzraudzības sistēmai; un ir jāaplūko, kā tā darbojas gan Vācijā, gan —
pats svarīgākais — pārējās 26 dalībvalstīs. Pašlaik mēs ar pirkstiem rādām uz Vāciju, bet
drīz, iespējams, rādīsim uz mūsu pašu dalībvalstīm. Tāpēc mums ir jājautā, vai iekšējās
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uzraudzības sistēmas visās dalībvalstīs ir pietiekami spēcīgas. Roth-Behrendt kundzei bija
taisnība — Eiropā ieviestās sistēmas darbojas. Iespējams, trūkst koordinācijas. Jebkurā
gadījumā noteikti trūka saziņas. Tādēļ saziņai jābūt jautājumam, uz ko koncentrējam
uzmanību.

Vēlos komisāram, pirmkārt, jautāt, vai viņš atbildēs uz, cita starpā, Leinen kunga un
Roth-Behrendt kundzes uzdoto jautājumu par to, vai ierosināsit patiesu Eiropas risinājumu.
Otrkārt, vai varat mums pastāstīt, ko darīsit lauksaimniecības ministru Padomē un kā varat
kompensēt lauksaimniekiem nodarītos zaudējumus?

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Tieši krīzes apstākļos atklājas
iestāžu efektivitāte un uzticība tām. Šajā gadījumā tās ir tālu no pilnības.

Komisija skaidri norādīja, ka aizdomas par Spānijas gurķiem nav apstiprinātas. Nē, komisār:
apstiprināts ir tas, ka aizdomas bija nepamatotas, bezatbildīgas un bez objektīviem datiem;
apstiprināts ir tas, ka ir 23 nāves gadījumi un ka Spānijas dārzkopības nozare ir cietusi
milzīgus zaudējumus.

Apstiprināts ir arī tas, ka Komisijai ir jāpaveic tas, ko tā nav izdarījusi līdz šim, proti,
pārliecinoši jārīkojas saistībā ar vairākiem aspektiem: jāaptur uzliesmojums; jānovērš tas,
ka cilvēki sāk ticēt nepamatotajām aizdomām, tādējādi nopietni ietekmējot dalībvalsti —
šajā gadījumā tā ir Spānija — un jāpiemēro vajadzīgie pasākumi, lai to panāktu; nekavējoties
jānodrošina kompensācija cietušajiem un jāatjauno Spānijai zīmolam tā nekaitīgu,
kvalitatīvu lauksaimniecības produktu tēls.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Valda krīzes apstākļi,
un, godīgi sakot, mums šobrīd ir svarīgākas nodarbes, lai rādītu ar pirkstiem un meklētu
vainīgo. Krīzes laikā ir jāpieņem lēmumi un jārisina krīze, pirms tiek darīts kas cits. Visu
pārējo var apspriest vēlāk. Pirmā prioritāte ir atrast ārstēšanas līdzekli personām, kas
inficējušās ar šo pret antibiotikām izturīgo baktēriju, un izsekot uzliesmojuma avotu.
Turklāt mums — pats svarīgākais — ir vajadzīga laba saziņa, lai vienlaikus informētu
pacientus, patērētājus un ražotājus, kā arī strādātu viņu visu labā.

Pēc tam varam pievērst uzmanību jautājumam, kā īsti sokas ar krīzes pārvaldību. Šī noteikti
nebūs pēdējā krīze. Kas ir atbildīgs? Ir iesaistīts pārāk liels skaits iestāžu, un kādam ir
jāuzņemas vadība. Par to jābūt šodienas sarunai starp jums un Padomi. Kā turpmāk tiks
risināts jautājums par vadības uzņemšanos un kas to uzņemsies? Antibiotiku izmantošana
— gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem — patiešām ir dadzis acīs. Pastāv būtiskas atšķirības
starp dalībvalstīm. Un, visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — ir jākompensē nodarītie
zaudējumi. Nobeigumā vēlos sacīt, ka ir vajadzīga skaidrība un griba rīkoties.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Entero-hemorāģiskā baktērija
„Escherichia coli” ir pagājušās nedēļas atslēgvārds. Vispirms, protams, izsakām līdzjūtību
cietušajiem. Sabiedrības veselības interesēs iestāžu pienākums ir sabiedrībai sniegt
informāciju. Cilvēku labklājībai jābūt prioritātei.

Amerikas Savienotajās Valstīs šim nolūkam ir ieviesta agrīnās brīdināšanas sistēma. Realitāte
ir tāda, ka vairāk nekā 2000 cilvēki ir inficējušies un vairāk nekā 20 — miruši. Cilvēkiem
ir jāpasaka, kur ir šī baktērija. Tā bija uz Spānijas gurķiem, kur tai noteikti nebija jābūt, jo
fekālajām baktērijām noteikti nav vietas pārtikas produktos.

Savukārt ekonomiskas kompensācijas ir jānodrošina atbildīgajām personām un nevienam
citam. Visbeidzot, vēlos norādīt, ka Padome vispār nepiedalās debatēs par šo jautājumu.
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Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Liels paldies par iespēju uzstāties
tik svarīgās debatēs. Eiropas Savienības pilsoņiem ir vajadzīgs, lai Eiropas iestādes rīkojas
efektīvi daudzās jomās, tajā skaitā visu veidu slimību izplatības novēršanas jomā visās
Eiropas Savienības daļās, un tā ir pamatota vajadzība. Tomēr profilakses aģentūrām, kas
strādā veselības un pārtikas nekaitīguma jomā, galvenokārt jāspēj novērst panikas
izplatīšanos. Šīm iestādēm jābūt absolūti neatkarīgām no dalībvalstu pārvaldes iestādēm
un jābūt pat pilnvarotām rīkoties krīzes gadījumā.

Šoreiz mums neizdevās novēst paniku. Tāpēc ir radušies zaudējumi miljonu apmērā, un
skarti ir arī Polijas lauksaimnieki. Dārzeņu cenas Polijas tirgū samazinājās par divām
trešdaļām vienas nedēļas laikā. Katru dienu dārzeņu audzētāju zaudējumi lēšami
PLN 2 miljonu apmērā. Pirms vairākiem mēnešiem mēs izdevām brīdinājumu par cūku
gripu. Eiropas iestādes toreiz nebija savu uzdevumu augstumos un tām neizdevās novērst
panikas izplatīšanos Eiropas Savienībā. Šoreiz notika kas līdzīgs.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Solidaritātei
jābūt pirmajā vietā — tas ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, taču solidaritāte
nedrīkst būt attaisnojums tam, ka dažādas iesaistītās personas izvairās no atbildības.

Nav pareizi, ka Vācijas iestādes jau no paša sākuma nespēja novērst šīs traģēdijas izplatīšanos
pāri tās robežām Eiropas Savienībā, kas notika jau tad, kad beidzās tās pirmā preses
konference, kurā tā nepareizi vainoja Spānijas gurķus. Nav pareizi izteikt nepamatotus
apvainojumus, izziņot apšaubāmu informāciju un izraisīt šādu apjukumu. Nav pareizi, ka
tādējādi tiek ignorēti visi saziņas principi krīzes apstākļos. Tādēļ krīze ir pārtapusi par
histēriju. Šīs baumas un raganu medības, ko rosināja tās pašas iestādes, ir radījušas milzīgu
kaitējumu; tas norāda uz atbildības trūkumu. Jau atkal ir sagrauta uzticība starp patērētājiem
un ražotājiem.

Gūstot svarīgu pieredzi, nodrošināsim, ka šī traģēdija nepaliek neievērota: mums jāizlemj,
kāds būtu labākais veids, kā īstenot stabilu pārrobežu izsekojamības sistēmu, kā arī izveidot
Eiropas saziņas vienību un krīzes pārvaldības vienību. Ja ātri nemācīsimies no šīm kļūdām,
23 cilvēku nāve būs bijusi lieka.

John Dalli,    Komisijas loceklis. – Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties jums un visiem
deputātiem, kas piedalījās šajās debatēs. Man nebūs laika atbildēt uz pilnīgi visiem
izteiktajiem komentāriem, bet esiet droši, ka es ņemu vērā šajā Parlamentā paustās nostājas.
Kā jau sacīju, šodien piedalīšos lauksaimniecības ministru Padomē. Rīt būšu Berlīnē, kur
piedalīšos koordinācijas sanāksmē ar pārtikas nekaitīguma nozares pārstāvjiem un veselības
nozares pārstāvjiem, kā arī mūsu norīkotajiem ekspertiem.

Manas galvenās rūpes ir novērst jaunus inficēšanās gadījumus — tas ir mans pirmais un
galvenais mērķis. Es koncentrēju uzmanību uz uzliesmojuma cēloņa noteikšanas
mobilizāciju un paātrināšanu. Mēs izveidojām krīzes vienību 2011. gada 30. maijā un
Komisijas līmenī šajā brīdī bijām jau pilnībā mobilizēti. Mans Sabiedrības veselības
departaments mobilizēja Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC), un ECDC
ir sācis strādāt krīzes režīmā, lai pēc iespējas ātrāk veiktu zinātniskus novērtējumus.

Komisija nekavējoties pieprasīja ECDC veikt zinātnisku novērtējumu. Dienas sanāksmēs
ar dalībvalstu ekspertiem Komisija ir koordinējusi novērtēšanas pasākumus: kopēju
gadījumu definīciju noteikšana, gadījumu ziņošana, pacientu anketas, perspektīvu apmaiņa
attiecībā uz ārstēšanu un konsultācijas higiēnas jautājumos sabiedrībai ir daži no rezultātiem,
ko esam guvuši ļoti īsā laikposmā.
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Mums jābūt uzmanīgiem, un mēs nedrīkstam zaudēt modrību. Ir vieglāk nosodīt notikušo
un uzstāties ar paziņojumiem, nekā atrasties krīzes epicentrā tās laikā. Mums jābūt
uzmanīgiem ar mūsu paziņojumiem un kritiku, jo, vienlaikus uzstājot — kā es to daru —
ka lēmumi ir jāpieņem, pamatojoties uz stabiliem pierādījumiem, mēs nedrīkstam biedēt
tos, kuri tiek aicināti pieņemt riskantus lēmumus — dažreiz ļoti sarežģītās situācijās — ka
pēc tam viņus tiesās un visi izteiks spriedumus par viņu lēmumiem. Es domāju, ka šis
situācijas pārvaldības aspekts ir ļoti svarīgs.

Tas pats attiecas uz apritē esošās informācijas pārbaudi un kontroli. Eiropā ir ieviesta
sistēma, kas nodrošina ātru saziņu, un, lai iegūtu ātru saziņu, mēs piemērojam subsidiaritātes
principu, proti, aplūkojam zemāko iespējamo līmeni kā pamatu, no kura jāsākas saziņai.
Mums jābūt uzmanīgiem, jo, ja sāksim slāni pa slānim papildināt kontroles pasākumus un
pārbaudes, lai izvērtētu apritē esošu informāciju, mēs nespēsim rīkoties ātri, taču veselības
jautājumu gadījumā, kad reizēm ir apdraudētas dzīvības, ātrums ir ārkārtīgi svarīgs.

Attiecībā uz informāciju — mēs nepārtraukti piegādājam informāciju, kad to saņemam.
Šajā saistībā Komisija ir vienisprātis, ka koordinēta un ātra saziņa ir riska pārvaldības būtisks
elements. Ja atceraties, laikposmā no 2009. līdz 2010. gadam saistībā ar mūsu H1N1
pieredzi mēs izveidojām sistēmu, lai koordinētu saziņu sabiedrības veselības jomā, un
mūsu ES Veselības drošības komitejai ir ziņotāju tīkls. Mums šajā procesā būs aktīvāk
jāiesaista reģionālie dalībnieki, kā arī Pasaules Veselības organizācija (PVO). Vakar man
bija telefonsaruna ar PVO ģenerāldirektori Margaret Chan par informācijas koordināciju
un pilnīgas koordinācijas nodrošināšanu, pirms jebkāda saziņa tiek īstenota.

Mēs izskatīsim, kas notika, un veiksim rūpīgākas izmeklēšanas un analīzes. Kad būsim
droši, ka inficēšanās ir apturēta, mēs koncentrēsim uzmanību uz to, kas notika informācijas
jomā gan attiecībā uz izmeklēšanas protokoliem, gan vispārējo koordināciju krīzes laikā,
un mēs apsvērsim, vai mums vajadzīgs lielāks skaits instrumentu un ciešāka Eiropas
koordinācija. Tā varētu būt daļa atbildes, bet, kā jau jūs sacījāt, tas būs saistīts ar plašām
diskusijām gan Parlamentā, gan arī dalībvalsts līmenī.

Kompensācijas tiks apspriestas šajā pēcpusdienā lauksaimniecības ministru Padomē, un
esmu drošs, ka mans kolēģis komisārs Cioloş dara visu iespējamo, lai noteiktu un izstrādātu
veidus un līdzekļus, kā kompensēt kaitējumu mūsu lauksaimniekiem, kas cietuši šīs
problēmas dēļ.

SĒDI VADA: A. VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Priekšsēdētājs.   – Debates tiek slēgtas.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

János Áder (PPE)  , rakstiski. – (HU) Jaunākais Vācijas pārtikas nekaitīguma skandāls ir
vēlreiz vērsis mūsu uzmanību uz atbilstīgas regulatīvās uzraudzības trūkumiem. Jau atkal
ir iedragāta patērētāju ticība pārtikas ražotāju godīgumam un noteikti arī uzraudzības
iestāžu profesionālai darbībai. Pareizi funkcionējošā tiesiskā valstī patērētājiem ir pamats
uzskatīt, ka pārtika, kas nonāk uz viņu galdiem un ko viņi pasniedz saviem bērniem, ir
nekaitīga, lai to patērētu. Diemžēl šī nav pirmā reize, kad šī ticība ir iedragāta. Nav runa
tikai par saindēto tomātu skandālu Ungārijā, bet arī par cūkgaļu, kas saindēta ar dioksīniem,
kā atklājās janvārī Vācijā. Visi šie skumjie notikumi vērš mūsu uzmanību uz to, ka valstij
ir jānostiprina regulatīvās pārbaudes, kā arī jāpiemēro stingrākie iespējamie pasākumi
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trūkumu un pārkāpumu gadījumā. Galu galā ir absolūti neiespējami sagaidīt, ka šo darbu
valsts vietā paveiks pilsoņi. Mēs nevaram kļūt par pārtikas zinātniekiem vai izveidot
laboratorijas, lai pārbaudītu pārtiku mājas apstākļos. Tādēļ pareizs risinājums būtu stingrāku
sankciju piemērošana tiem, kas pārkāpj noteikumus, un nebaidīšanās pat slēgt uzņēmumus.

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Pirmkārt un galvenokārt es vēlos paust
solidaritāti upuru ģimenēm. Tuvākajā nākotnē ES un dalībvalstīm jākoncentrē resursi uz
to, lai atrastu inficēšanās avotu ar mērķi apturēt uzliesmojumu un tā izraisītos nāves
gadījumus, kā arī atjaunotu patērētāju uzticību pārtikas ķēdei, jo bez tās nav iespējams
novērst mūsu lauksaimnieku izmisumu. Lai to paveiktu, Eiropas Pārtikas nekaitīguma
iestādei un dalībvalstu veselības ministriem ir jāsadarbojas. Vācijas nemākulīgās krīzes
pārvaldības dēļ šī sadarbība nav bijusi īpaši ātra. Šādā situācijā ES nedrīkst savus
lauksaimniekus pamest likteņa varā. Tai ir jāizveido mehānisms, ar ko viņiem ātri kompensēt
šīs krīzes būtisko negatīvo ietekmi, kas jau tagad apdraud daudzu lauku saimniecību
dzīvotspēju. Pati svarīgākā prioritāte ir patērētāju aizsardzība, bet mums ir jāizlabo mūsu
procedūras. Ir svarīgi noteikt, kam ir jāizdod brīdinājums, kad un kā to drīkst izdod, lai
novērstu informācijas haosu, kuru esam pieredzējuši. Tam ir bijušas postošas sekas, un
problēmas avots vēl pat nav noteikts. Mums ir arī vajadzīga skaidra rīcība no Eiropas
mēroga iestāžu puses.

Ivo Belet (PPE),    rakstiski. – (NL) Mūsu svarīgākās un galvenās rūpes attiecas uz šīs
epidēmijas upuriem un viņu tuviniekiem. Šī briesmīgā situācija nedrīkst atkārtoties; mums
ir ātri jāgūst mācība, lai turpmāk mēs spētu ātrāk noteikt cēloni un efektīvāk un koordinētāk
sazināties. Šī joma — saziņa un nepilnīgā apspriešanās starp dalībvalstīm — ir bijusi
nožēlojami kļūmīga. Ir radīts būtisks kaitējums ekonomikai, no kā noteikti varēja izvairīties,
ja būtu bijusi rūpīgāk apsvērta saziņa krīzes apstākļos. Skartajiem operatoriem ir tiesības
uz kompensāciju. Tāpēc aicinām izveidot Eiropas Ārkārtas gadījumu fondu. Papildu valsts
atbalsta pasākumi ir kā plāksteris lauztai rokai; turklāt diez vai liecina par patiesu Eiropas
solidaritāti. Kā komisārs Dalli sacīja no rīta, šī nav Vācijas valsts līmeņa problēma, bet gan
Eiropas problēma. Tādēļ risināsim to Eiropas kontekstā. Šī krīze ir arī iespēja Eiropas
pilsoņiem skaidri norādīt, ka Eiropa nepametīs šādas sabiedrības veselības katastrofas
upurus nelaimē.

Sergio Berlato (PPE),    rakstiski. – (IT) Pētījumi par entero-hemorāģiskās baktērijas
„Escherichia coli” uzliesmojuma avotu izrādās sarežģīti. Ir pieņēmums, ka pupu asni ir
infekcijas avots, kas izraisīja 20 cilvēku nāvi Eiropā un aptuveni 300 papildu saslimšanas
gadījumus Vācijā vien, taču jaunākie testu rezultāti attiecībā uz pupu asniem ir bijuši
negatīvi. Uzliesmojuma tūlītējās sekas ir bijušas augļu un dārzeņu patēriņa samazināšanās
Eiropā. Lai gan pašlaik vēl nav pieejami precīzi dati par zaudējumu apmēru Eiropas dārzeņu
nozarē pēc entero-hemorāģiskās baktērijas „Escherichia coli” krīzes, šai nozarei radītie
ekonomiskie zaudējumi noteikti nebūs mazi. Ņemot vērā, ka es jau esmu iesniedzis
parlamentāru jautājumu par šo tematu, izmantošu šo iespēju, lai šajā sēžu zālē uzsvērtu,
ka Eiropas Savienībai ir jāapņemas atbalstīt šīs Eiropas nozares ražotāji ar instrumentiem,
kas atbilst krīzes nopietnībai. Es arī vēršu Komisijas uzmanību uz to, ka tai jāapsver tādu
pasākumu ieviešana, kas atvieglo augļu un dārzeņu uzglabāšanu un nostiprina to
iesaiņošanas kontroli.

Spyros Danellis (S&D),    rakstiski. – (EL) Pārtikas nekaitīgums ES jau otro reizi sešu
mēnešu laikā ir nonācis ziņu degpunktā, un, ņemot vērā lielo skaitu nāves gadījumu, šis
nav pārtikas skandāls; šī ir pārtikas krīze. Ir pagājušas divas nedēļas, un mēs steidzam rādīt
ar pirkstu, kā arī esam izraisījuši ticamības problēmas, pirms vēl esam noteikuši cēloni.
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Mēs esam apdraudējuši ražotājus, kas, lai gan ir atbilstīgi darījuši savu darbu, tagad ir
padarīti par grēkāžiem un vēl šobrīd par to maksā. Esam iedragājuši Eiropas un citu
patērētāju uzticību. Esam iedragājuši mūsu tirdzniecības attiecības un iekšējo kohēziju. Šī
krīze liek apšaubīt Eiropas lauksaimniecības modeli un ir pārbaudījums iekšējā tirgus
darbībai. Nepietiek tikai ar kāda vainošanu. Komisijai jāpiemēro pastāvīgi korektīvi
pasākumi, no kuriem viens ir izsekojamība, kam jābūt prioritāram mērķim.

Anne Delvaux (PPE),    rakstiski. – (FR) Saistībā ar mūsu apspriesto jautājumu jāierosina
vairāki svarīgi komentāri, un es šeit runāju par mūsu pilsoņu bažām.

Pirmkārt, Eiropas patērētājiem jāzina, ko viņi patērē uzturā. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, ka
lauksaimniecības produkti ir izsekojami Eiropas līmenī — no lauku saimniecības līdz
patērētāju galdam.

Otrkārt, mums ir Vācija jāaicina darīt visu iespējamo, lai noteiktu baktērijas izcelsmi. Šajā
saistībā es atzinīgi vērtēju Komisijas lēmumu nosūtīt uz Vāciju ekspertus. Tomēr Komisijai
ir jāīsteno savs darbs plašāk un jāpārbauda, vai visas kontroles, analīzes un izpētes sistēmas
ir atbilstīgi ievērotas, jo mums ir jāuzlabo un jānostiprina mūsu pārtikas brīdināšanas
mehānismi.

Treškārt, jāveic revīzijas visā Eiropā, lai nodrošinātu, ka mums ir efektīvas uzraudzības
sistēmas.

Ceturtkārt un visbeidzot, neaizmirsīsim krīzes skartos lauksaimniekus — viņi ir nepareizi
turēti aizdomās, lai gan neko nav nodarījuši! Un šādu cilvēku skaits, kas cietīs patērētāju
uzticības trūkuma dēļ, būs vēl lielāks. Tāpēc Eiropai jābūt vienotai un jāatbalsta atbilstīgi
kompensācijas pasākumi.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    rakstiski. – (PL) Saistībā ar debatēm par
inficēšanās ar entero-hemorāģisko baktēriju „Escherichia coli” uzliesmojumu ES dalībvalstīs
es vēlos vērst uzmanību uz to, ka ES un ārpuskopienas valstu lēmumu rezultātā ir slēgtas
robežas, lai aizsargātu tirgu no dārzeņiem, kas tiek ievesti no valstīm, kurās it kā atrodas
infekcijas avots. No dārzeņu audzētajiem saņemtā informācija ir satraucoša. Izplatītāji
ziņo, ka patērētāji vispār nav ieinteresēti iegādāties gurķus, tomātus un citus dārzeņus.
Izplatītāji saskaras ar milzīgiem finansiāliem zaudējumiem, jo ir spiesti izmest atkritumos
kastēm dārzeņu vai pārdot tos par būtiski zemāku cenu, nekā iepirkuma cena. Audzētāji
vairs nevēlas audzēt dārzeņus, un tas nozīmē darbības maiņu un darbinieku atbrīvošanu
no darba. Ja prognozes būs tikpat satraucošas arī turpmāk un ja mēs neatklāsim infekcijas
avotu, uzņēmumi būs spiesti pārtraukt tirdzniecību, jo nebūs likviditātes. Es domāju, ka
Eiropas Savienības rīcībā ir administratīvie instrumenti, lai ātri reaģētu šādos gadījumos,
tāpēc mums jāapsver, kā uzlabot sistēmu, lai tā būtu efektīvāka. Tā kā mums ir šādi
instrumenti, mums jāatrod infekcijas avots pēc iespējas ātrāk, lai nepakļautu dārzeņu
audzētājus turpmākiem zaudējumiem.

Katarína Neveďalová (S&D),    rakstiski. – (SK) Sabiedrībai ir lēnām jāpierod pie tā, ka
katru gadu izcelsies kāda epidēmija — vispirms bija putnu gripa, tad cūku gripa, tagad —
baktērijas, kas atklātas svaigos dārzeņos.

Šīs epidēmijas sekas būs arī upuri un lieli finansiālie zaudējumi. Manuprāt, galvenā atšķirība
salīdzinājumā ar iepriekšējām epidēmijām ir tā, ka mēs joprojām neesam līdz galam
noteikuši infekcijas avotu — sākumā tie bija (Spānijas) gurķi, tagad — (Vācijas) pupu asni.
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Tiek ierosināti jautājumi arī par dalībvalstu pieļautajām kļūdām. Šeit es runāju par Vācijas
kļūdām, jo tā atteicās no Komisijas palīdzības un mēģināja krīzi atrisināt pati. Nepatiesie
apvainojumi ir radījuši milzīgus finansiālus zaudējumus Spānijas lauksaimniekiem, un ne
tikai viņiem, visticamāk — arī visai lauksaimniecības nozarei.

Eiropas Komisija vakar ierosināja kompensāciju EUR 150 miljonu apmērā dārzeņu
audzētājiem, kas cietuši zaudējumus zarnu infekcijas dēļ Vācijā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi
pārrunāt kompensāciju saistībā ar kļūdām, kā tas ir Spānijas gadījumā. Jaunākie notikumi
liecina, ka vienīgais kaitējums bija finansiālie zaudējumi Eiropas lauksaimniekiem. Tomēr
mēs nedrīkstam aizmirst augstāko cenu, ko samaksājām par šo epidēmiju, proti, dučiem
upuru Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mūsu pienākums ir rīkoties, lai turpmāk nebūtu
līdzīgu kļūdu un uzliesmojumu.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    rakstiski. – (RO) Galvenokārt kārtām ir jānorāda — šajā
sēžu zālē par to atskanēja komentārs — ka, saskaroties ar šādu krīzi, lauksaimniecības
politika nav problēma, bet drīzāk risinājums. Eiropas patērētāji ir pieraduši uzticēties
pārtikai, ko iegādājas lielveikalos, tādēļ, ka Eiropas ražotājiem ir jāievēro augstākie kvalitātes
standarti pasaulē. Tomēr šī krīze ir parādījusi, ka Eiropas sistēma nav nekļūdīga un ka mēs
esam ārkārtīgi neaizsargāti. Patiesi, mums vispirms jādomā par upuriem. Notikušais ir
traģēdija. Tajā pašā laikā mums jādomā par atbalsta pasākumiem, kam jānovērš tūkstošiem
darbvietu zudums lauksaimniecības nozarē un visas nozares sabrukums.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    rakstiski. – (EL) Jaunais pārtikas skandāls, kas saistīts ar
jaunu, ārkārtīgi toksisku baktēriju, kura ir jau izraisījusi dučiem nāves gadījumu un
nopietnus kaitējumus tūkstošiem darba ņēmēju veselībai, pievienojas daudzajiem un
šķietami nebeidzamajiem pārtikas skandāliem ES. Tas patiesībā ir starptautisku uzņēmumu
noziegums — tie saindē pārtikas ķēdi, upurējot cilvēku dzīvības un darba ņēmēju veselību,
lai palielinātu savu peļņu. Jaunā pārtikas epidēmija parāda, ka ES nevar aizsargāt un
neaizsargās cilvēku dzīvības un sabiedrības veselību, jo — kā starptautiska monopolu
savienība — tā ir nosolījusies sekmēt un aizsargāt kapitāla peļņu, nevis darba ņēmēju
dzīvības. Vienīgais mērķis Vācijas iestāžu nepamatotajiem apvainojumiem pret ES dienvidu
dalībvalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem — lai gan tiem nav zinātniska pamatojuma
un ES tos pieņēma sasteigti, tādējādi nodarot ļoti nopietnu kaitējumu lauksaimniekiem
minētajās valstīs — ir noslēpt un noklusēt KLP pret pilsoņiem vērsto un bīstamo būtību,
kā arī ES pienākumus, buržuāziskās valdības un monopolu grupas, kuras bez vilcināšanās
darba ņēmējiem iebaro toksisku pārtiku, kas ir bīstama viņu veselībai, tādējādi palielinot
savu kapitāla peļņu.

Kathleen Van Brempt (S&D),    rakstiski. – (NL) Reakcija saistībā ar entero-hemorāģiskās
baktērijas „Escherichia coli” uzliesmojumu Vācijas ziemeļos rosina svarīgus jautājumus.
Vispirms mums jāapsver šā uzliesmojuma cēloņi un faktori, kas nav ļāvuši to apkarot. Vai
mājlopu barībā izmanto pārāk daudz antibiotiku? Vai runa ir par pārmērīgi intensīvu
lauksaimniecību, kas mums kaitē? Kādā mērā mums vajadzīgi labāki marķējumi un
izsekošana? Tie ir svarīgi jautājumi, it sevišķi tagad, kad gaidāma kopējās lauksaimniecības
politikas pārskatīšana.

Turklāt ir arī kļuvis skaidrs, ka Eiropas krīzes pārvaldības sistēmai ir būtiski trūkumi tieši
saistībā ar pārtikas krīzēm. Īpaši ņemot vērā šīs situācijas būtību, jo, proti, reģionā papildus
federālai valdībai ir divas kompetentas ministrijas, tādēļ ir pārāk liela sadrumstalotība un
trūkst skaidrības saistībā ar pieeju un saziņu krīzes apstākļos. Šādas krīzes apstākļos ir
ārkārtīgi svarīgi — gan patērētājiem, gan pārtikas ražotājiem — ka pēc iespējas ātrāk tiek
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izveidota Eiropas koordinācijas vienība, lai tiktu nodrošināta saziņa un zinātnisko
izmeklējumu koordinācija. Tas nodrošinās ātrāku un efektīvāku izmeklēšanu par
uzliesmojuma cēloņiem, pilnībā izmantojot citu Eiropas pētnieku un laboratoriju zināšanas.

7.  Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (debates)

Priekšsēdētājs.   – Nākamais darba kārtības punkts ir ieteikums otrajam lasījumam
Transporta un tūrisma komitejas vārdā par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu
infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem
(15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD)) (referents: Saïd El Khadraoui)
(A7-0171/2011).

Saïd El Khadraoui,    referents. – (NL) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Es ceru, ka plenārsēdē
pēc neilga laika ar lielu vairākumu apstiprinās vienošanos, kas starp iestādēm panākta
sarunu procesā, un tas būs svarīgs brīdis visai Eiropas transporta nozarei — pavērsiens,
kas varētu iezīmēt politikas virzienu nākamajām desmitgadēm. Tūlītējā jūtamā ietekme,
protams, būs atkarīga no dalībvalstu politiskās gribas izmantot jaunās iespējas vai pretēji.
Mēs neko neuzspiežam. Mēs tikai dodam iespējas, it sevišķi piemērot principu, ko mēs
Parlamentā atbalstām jau vairākus gadus, proti, „piesārņotājs maksā” principu jeb ārējo
izmaksu internalizāciju.

Daudzi no pieredzes bagātākajiem deputātiem zina, ka par to mēs smagi esam cīnījušies
jau kopš 2006. gada, kad Wortmann-Kool kundze vadīja iepriekšējo pārskatīšanu. Tam
2008. gadā sekoja Komisijas priekšlikums, pie kura mēs esam strādājuši trīs gadus. Tie,
kuri šim dokumentam ir uzmanīgi sekojuši, zina, cik smags bija darbs, lai panāktu šo
rezultātu. Tas ir kompromiss — iestāžu kompromiss, bet arī tādu iestāžu kompromiss,
ko, piemēram, atbalstīja mazākais iespējamais vairākums Padomē un kam bija pretinieki
arī šeit Parlamentā. Daži cilvēki uzskata, ka tas nav pietiekami vērienīgs, savukārt citi
uzskata, ka tas ir pārāk plašs. Tieši sarunu komanda un īpaši ēnu referenti kopā ar mani,
Padomes darbiniekiem un Komisiju panāca šo delikāto līdzsvaru.

Es jūs visus aicinu atbalstīt šo paketi, kas ir solis pareizajā virzienā. Tā pirmo reizi
dalībvalstīm dod iespēju piemērot maksu arī par trokšņa un gaisa piesārņojumu, pārsniedzot
pastāvošās infrastruktūras maksas, kas turklāt pašlaik netiek konsekventi piemērotas visās
valstīs, un tā, lai stimulētu autoparku atjaunošanu. Tajā pašā laikā tas dalībvalstīm dod
iespēju vairāk variēt piemērotās maksas atkarībā no diennakts laika, kad smagais kravas
transportlīdzeklis izmanto ceļu. Tas valdībām nodrošina kontroles iespējas, lai uzlabotu
mobilitāti.

Un vienlaikus ir arī spēcīga apņemšanās — spēcīgākā iespējamā apņemšanās — no
dalībvalstu puses gūtos ienākumus atkārtoti ieguldīt transporta sistēmā, lai to padarītu
ilgtspējīgāku, un ieguldīt vismaz 15 % ienākumu Eiropas transporta tīklā. Tāpat — un tas
arī bija Eiropas Parlamentam svarīgs jautājums — ir skaidrība attiecībā uz pārredzamības
prasību. Dalībvalstīm ir jānorāda, kāds ir to ienākumu līmenis no maksām un ko tās grasās
ar šiem līdzekļiem darīt, lai nodrošinātu labāku transporta sistēmu.

Paketi arī paredzēts piemērot lielākajai autoparka daļai, sevišķi visiem transportlīdzekļiem,
kuru masa ir 3,5 tonnas vai vairāk. Tāds ir šis princips. Tāds ir šis standarts. Par to mēs
esam vienojušies. To piemēros visā autoceļu tīklā. Mēs īpaši uzsveram sistēmas savstarpējas
izmantojamības nozīmi. Tas nozīmēs vienu nelielu kastīti katram smagajam kravas
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transportlīdzeklim, lai šķērsotu visu Eiropu, nevis 25 vai 26 kastītes. Tas ir skaidri noteikts
tiesību aktā.

Visbeidzot, man ir viens svarīgs komentārs, kas attiecas uz atbilstības tabulām. Par tām
bijušas daudzas diskusijas. Mūsu ierosinātais risinājums, proti, vairākas deklarācijas no
visām trim iestādēm, šķiet, ir piemērots, lai izvairītos no precedenta noteikšanas.

Nobeigumā vēlos sacīt, ka Eurovignette direktīva nav brīnumlīdzeklis. Mēs ar tās palīdzību,
protams, pilnīgi neatrisināsim mobilitātes problēmu. Tomēr tā ir svarīga risinājuma daļa,
lai nodrošinātu ilgtspējīgāku transporta sistēmu. Maksu stimuli būs svarīgi elementi, bet
mums būs arī jāpaveic daudz vairāk. Tomēr šis ir solis pareizajā virzienā, tādēļ es kopā ar
tiem, kas strādāja ar mani, aicinām jūs paust atbalstu.

Enikő Győri  , Padomes priekšsēdētāja. – (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisār,
El Khadraoui kungs, dāmas un kungi! Ungārijas prezidentūras sākumā mēs apsolījām strādāt,
lai izveidotu spēcīgu Eiropu, kuras centrā ir cilvēki. Esmu ļoti gandarīta, ka esam pavirzījušies
uz priekšu, lai pieņemtu direktīvu, kura noteikti uzlabos Eiropas pilsoņu dzīves kvalitāti.
Tādēļ es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka mums ir izdevies panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu
par Eurovignette direktīvu. Priekšlikuma par dažu infrastruktūru lietošanas maksu noteikšanu
smagajiem kravas transportlīdzekļiem mērķis ir pareizi noteikt transporta maksas, lai tās
precīzāk atspoguļotu faktiskās izmaksas, kas saistītas ar gaisa un trokšņa piesārņojumu,
satiksmes sastrēgumiem un klimata pārmaiņu ietekmi, kuru rada smagie kravas
transportlīdzekļi.

Neapšaubāmi komerciālais autotransports ir viena no modernās sabiedrības svarīgākajām
ekonomikas nozarēm. Un ar autotransportu saistītās problēmas, piemēram, gaisa un
trokšņa piesārņojums, kā arī satiksmes sastrēgumi, kļūst aizvien smagākas. Tāpēc aizvien
lielāka nozīme ir inovatīviem un profesionāliem politikas pasākumiem, piemēram, videi
nekaitīgu transportlīdzekļu izmantošana vai maršrutu plānotāju izstrāde. Pateicoties
pasākumiem, kuru mērķis ir internalizēt ārējās izmaksas, visticamāk, pieaugs ekonomiskā
efektivitāte un samazināsies negatīvā ietekme uz vidi. Eurovignette direktīvā ierosinātā
godīgā maksu piemērošanas sistēma mums ļaus ilgtspējīgāk izmantot mūsu izsīkstošos
resursus. Šis pasākums ir arī ļoti svarīgs saistībā ar Komisijas nesen publicēto Balto grāmatu
„Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un
resursefektīvu transporta sistēmu”.

Šis pasākums ir pirmais solis ceļā uz ārējo izmaksu internalizāciju visiem transporta veidiem.
Padome uzskata, ka šis priekšlikums ir viens no svarīgākajiem pasākumiem transporta
nozarē. Mēs zinām, ka Parlaments šajā jautājumā ir vienisprātis ar mums. Mēs esam kopā
smagi strādājuši, lai panāktu kompromisu. Tādēļ Ungārijas prezidentūra vēlas sevišķi
pateikties referentam El Khadraoui kungam par gatavību konstruktīvi sadarboties ar Padomi
un par apņēmīgajiem centieniem, lai panāktu sekmīgu rezultātu. Pēdējais sarunu atklātais
jautājums attiecās uz atbilstības tabulām. Prezidentūra bija gandarīta par risinājumu, kas
rasts šim jautājumam, un es vēlos nolasīt attiecīgo Ungārijas prezidentūras paziņojumu,
kuru atbalsta nākamās Polijas, Dānijas un Kipras prezidentūras.

Lai izvairītos no nepareizas interpretācijas vai pārpratumiem, vēlos to nolasīt angliski. „Ar
šo tiek deklarēts, ka Padomes un Eiropas Parlamenta 2011. gada 23. maija trialogā panāktā
vienošanās par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK
par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem
— (Eurovignette) — neierobežo rezultātu iestāžu sarunām par atbilstības tabulām”.
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(HU) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas noteikti
ietekmēs mūsu pilsoņu ikdienu. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam starp šīm divām iestādēm
panākto vienošanos. Es uzskatu, ka transporta politikas jomā šis ir viens no svarīgākajiem
rezultātiem, kāds gūts Ungārijas prezidentūras laikā, un mēs optimistiski noskaņoti gaidām
rītdienas balsojumu, cerot, ka vairums pārstāvju atbalstīs šo direktīvu. Vēlreiz paldies
visiem, kas palīdzēja panākt šo kompromisu; ne tikai referentam, bet arī ēnu referentiem,
kā arī juristiem, par palīdzību, lai mēs rastu risinājumu sarežģītajam jautājumam par
atbilstības tabulām.

Siim Kallas,    Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. – Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti!
Pēc trīs gadu ilgām sarunām mēs esam pavisam tuvu grozītas direktīvas pieņemšanai par
maksu noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem — tā saucamai
Eurovignette direktīvai.

Tā ietilpst plašākā stratēģijā, lai internalizētu ārējās izmaksas visiem transporta veidiem
un lai sakārtotu transporta cenas. Es vēlos pateikties Beļģijas prezidentūrai par darba
atsākšanu pie šā dokumenta Padomē. Ungārijas prezidentūra prasmīgi par to vadīja sarunas,
panākot nelielu vairākumu Padomē.

Sevišķi vēlos pateikties referentam El Khadraoui kungam. Kopā ar ēnu referentiem un
Transporta un tūrisma komitejas locekļiem viņam izdevās būtiski uzlabot otrā lasījuma
tekstu. Es sagaidu, ka Parlaments pieņems šo direktīvu divu svarīgu iemeslu dēļ.

Pirmkārt, lai sasniegtu ilgtspējīgāku un videi nekaitīgu transporta sistēmu, tādējādi īstenojot
„piesārņotājs maksā” principu. Direktīva pilnvaros dalībvalstis piemērot maksas kravas
transportlīdzekļiem ne tikai par infrastruktūras izmaksām, bet arī par trokšņa un gaisa
piesārņojumu. Tā arī ļaus efektīvi variēt maksas, lai mazinātu sastrēgumus sastrēgumstundās.

Otrkārt, laikā, kad publiskās finanses ir sarukušas, maksu piemērošana, lai segtu ārējās
izmaksas, kā paredzēts direktīvā, nodrošinās ieņēmumus un jaunus finanšu resursus
transporta infrastruktūrai. Komisija atbalsta šo vienošanos.

Es izskatīju jūsu deklarāciju par atbilstību tabulu. Es jūs šajā jautājumā pilnīgi atbalstu.
Komisijas vārdā arī es vēlos uzstāties ar oficiālu paziņojumu.

„Komisija atgādina par savu apņemšanos nodrošināt, ka dalībvalstis ES tiesību aktu
transponēšanas satvarā izveido atbilstības tabulas, kurās to pieņemtie transponēšanas
pasākumi būtu sasaistīti ar ES direktīvu, un nosūta tās Komisijai pilsoņu, labākas
likumdošanas un tiesību aktu pārredzamības interesēs un ar mērķi palīdzēt izvērtēt valsts
tiesību normu atbilstību ES noteikumiem.

Komisija pauž nožēlu par atbalsta trūkumu noteikumam, kurš iekļauts priekšlikumā Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu
infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem, un
kura mērķis bija padarīt atbilstības tabulu izveidi par obligātu pienākumu.

Kompromisa garā un lai nodrošinātu, ka priekšlikums tiktu pieņemts nekavējoties, Komisija
var piekrist tam, ka tekstā iekļauto saistošo noteikumu par atbilstības tabulām aizstāj ar
atbilstīgu apsvērumu, ar kuru mudina dalībvalstis ievērot šo praksi. Tā sniegs informāciju
Parlamentam divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs vienošanās pieņemšanas plenārsēdē un
transponēšanas perioda beigās sagatavos ziņojumu par dalībvalstu praksi gan to vajadzībām,
gan Eiropas Savienības interesēs izstrādāt savas tabulas, kur iespēju robežās atspoguļota
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atbilstība starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, un padarīs tās publiski
pieejamas.

Tomēr nostāju, ko Komisija ieņem šajā lietā, nevar uzskatīt par precedentu. Komisija
turpinās centienus kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi rast atbilstošu risinājumu šim
horizontālajam iestāžu jautājumam.”

Corien Wortmann-Kool,    PPE grupas vārdā. – (NL) Priekšsēdētāja kungs,
Eurovignette direktīva ir svarīga, jo paredz Eiropas autotransporta noteikumus attiecībā uz
maksu par kilometru, tādējādi nodrošinot godīgas konkurences nosacījumus
autotransportam Eiropas Savienībā. Tomēr neslēpšu, ka manai grupai bija ļoti grūti pieņemt
sākotnējo Komisijas priekšlikumu un arī referenta nostāju pirmajā lasījumā. Par laimi
referents spēris būtiskus soļus mūsu virzienā, un mēs noteikti esam pateicību parādā
Padomei un Ungārijas prezidentūrai, kam galu galā izdevās ne tikai panākt stabilu vairākumu
Padomē, bet arī Parlamenta atbalstu šai nostājai.

Arī vairākums manā grupā atbalstīs šo vienošanos, jo tā faktiski ietver pirmos soļus
„piesārņotājs maksā” principa īstenošanas virzienā, un tas ir panākts inteliģentā veidā.
Svarīgākā ir doma par to, ka ir jānodrošina stimuli, lai veicinātu ilgtspēju, nevis tikai lielākas
nodevas. Lielākas nodevas sastrēgumstundās, ko kompensē mazāk intensīvas satiksmes
laikā, tagad ir labāk izstrādāts pasākums, nekā tas bija Padomes nostājā. Tas nozīmēs, ka
kopējie maksu līmeņi nemainīsies. Pozitīvs solis ir arī EURO V un EURO VI atbrīvojumi,
kā arī tas, ka dalībvalstis atkal ir apņēmušās regulēt maksu sistēmu savstarpējo
izmantojamību, jo tas, ka tas tā vēl nav, ir kā dadzis acīs visiem.

Parlamentam arī šķiet, ka svarīga ir iezīmēšana. Mēs būtu vēlējušies tās plašāku piemērošanu,
bet tas noteikti ir svarīgs solis. Un šeit es nerunāju tikai par procentuālo daļu, kas tiks
iezīmēta, bet arī par dalībvalstu ziņošanas pienākumu. Es ceru, ka šis ir pirmais solis uz
turpmāku šo līdzekļu iezīmēšanu.

Ismail Ertug,    S&D grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Pēc sarunu
maratona, El Khadraoui kungam, kā arī Padomes un Komisijas pārstāvjiem izdevās sagatavot
uzlabotu pasākumu paketi, kas attiecas uz maksu noteikšanu smagajiem kravas
transportlīdzekļiem Eiropā. Esmu ļoti pateicīgs iesaistītajām personām un sevišķi mūsu
referentam par sasniegto.

Ar ārējo izmaksu internalizācijas principu, finansējuma daļēju piešķiršanu transporta
infrastruktūrai un stimuliem autoparku atjaunošanai mums ir izdevies īstenot Baltās
grāmatas par transportu svarīgos mērķus. Es arī uzskatu, ka mēs nedrīkstam neievērot
pārredzamības pienākumus, kam galu galā jāattiecas arī uz Padomi.

Es vēlos paust lielu nožēlu par to, ka vairākas dalībvalstis pat pēc trialoga sarunu slēgšanas
centās kavēt darbu — patiešām centās — saistībā ar atbilstības tabulām, lai apturētu
direktīvas pieņemšanu. Tomēr nobeigumā vēlos aicināt visus savus kolēģus deputātus
pieņemt panākto kompromisu un neapdraudēt šo ilgstošo un sarežģīto sarunu rezultātus,
jo vienīgais, ko tādā veidā panāktu, būtu palīdzības sniegšana nepareizajiem cilvēkiem.
Paldies par atbalstu šim kompromisam.

Dirk Sterckx,    ALDE grupas vārdā. – (NL) Priekšsēdētāja kungs! Ar dokumentu mūsu
priekšā mēs nesaņemsim apbalvojumus, pat ņemot vērā referenta apņēmīgos centienus.
Referentu es, protams, apsveicu!
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Manuprāt, svarīgākais un grūtākais jautājums bija līdzekļu piešķiršana. Kam dalībvalstis
izmantos ienākumus no šīm maksām? Vai tās tos izmantos, lai padarītu savu transporta
ekonomiku efektīvāku? Vai mēs tām piemērosim pienākumu tā rīkoties? Tas mums
neizdevās. Tādēļ mums neizdevās šajā saistībā iecerētais. Neaptverami, ka dalībvalstis
cenšas paturēt rīcības brīvību attiecībā uz šo ienākumu izmantošanu tāpat, kā tiek saglabātas
arī ārējās izmaksas. Ar šādu maksu noteikšanu mums ir patiesībā pēc iespējas jāierobežo
ārējās izmaksas un jācenšas tās samazināt līdz nulles līmenim. Tādēļ šie līdzekļi ir jāizmanto
infrastruktūras uzlabošanai un pētījumiem par videi nekaitīgākiem kravas
transportlīdzekļiem.

Mani joprojām neapmierina viens jautājums, proti, ja būs dažādas maksas par
sastrēgumstundām, kā tiks risināti satiksmes sastrēgumi, ja visi tie, kuri šos sastrēgumus
izraisa, nesaņems vienādu attieksmi? Tas ir jautājums, kas melns uz balta tika ierosināts
pirmajā lasījumā, bet Padome to nevēlējās dzirdēt. Tādēļ dažu mūsu pasākumu efektivitāte
nav 100 %. Tomēr nodrošināta ir lielāka pārredzamība, kā jau norādīja Ertug kungs.
Dalībvalstīm ir jāsagatavo ziņojums, norādot, cik daudz ienākumu nodrošina šīs maksas
un ko tās ir paveikušas, lai uzlabotu sistēmu. Tādējādi es ceru, ka starp maksātājiem,
autotransporta kravu pārvadājumu nozari un valdību notiks diskusijas par šo līdzekļu
izmantošanu un efektivitāti.

Tas ir viens no pozitīvajiem elementiem. Es neesmu entuziasts, bet to es savā grupā
atbalstīju, jo tagad mums ir svarīgs princips — ārējo izmaksu internalizācija — kas pirmo
reizi ietverts Eiropas tiesību aktos. Tas nozīmē, ka mēs varam sākt maksu piemērošanu
par visām ārējām izmaksām visiem transporta veidiem, lai uzlabotu mūsu ekonomiku un
ilgtspēju. Komisārs vairākus pasākumus ietvēra Baltajā grāmatā, kam šis solis ir
nepieciešams. Ja to neapstiprināsim, nonāksim strupceļā arī saistībā ar vairākiem Baltās
grāmatas aspektiem. Galu galā tā nenotiek bieži, kad nepārtraukti ir tik ļoti grūti panākt
vienošanos Padomē. Un, priekšsēdētājas kundze, es šeit nevainoju Padomes Ungārijas
prezidentūru, tā darīja visu iespējamo. Šis ir svarīgs un būtisks pirmais solis garā procesā.

Roberts Zīle,    ECR grupas vārdā. – (LV) Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribētu arī
pateikties vispirms Padomei un Komisijai par šī kompromisa atrašanu, bet it īpaši savam
kolēģim Saïd El Khadraoui par šo ļoti labo veidu, kādā pabeigt šīs sarunas un nepazaudēt
mērķi. ECR grupa atbalstīs kompromisa vienošanās, jo vairāki panāktie risinājumi īstenībā
ir labi sasniegumi, Padomes pusē šis kompromiss bija ļoti trausls, un ir saprotams, ka
vairāki jautājumi, kā direktīvas tvērums vai iezīmēto līdzekļu iekasēšana un novirzīšana
dalībvalstīm, bija jutīgi līdz pat sarunu beigām. Domājams, ka tālākās samierināšanās
sarunas novestu pie vēl sliktāka rezultāta vai paliktu vispār bez rezultāta. Un šeit svarīgākais
ir virzīties uz priekšu, ieviešot ceļu nodevu iekasēšanas principu „piesārņotājs maksā”. Jo
nodarītais kaitējums videi ir jākompensē un infrastruktūra ir jāuzlabo, un, kā jau kolēģis
Dirk Sterckx minēja, šī ir pirmā likumdošana Eiropas līmenī, kur šis princips IR iestrādāts
Eiropas līmenī. Šis princips un nodevas būtu jāievieš visās dalībvalstīs. Diemžēl vairākas
valstis joprojām nav ieviesušas Eurovignette 1 infrastruktūras maksājumus, un visticamākais,
ka šīs pašas valstis ļoti ilgi kavēsies arī ar šīs Eurovignette 2 ieviešanu. Tas kropļo tirgus
situāciju kravu pārvadājumu plūsmās, un īstenībā ceļi tiek uzturēti no šo dalībvalstu un
Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudas, un īstenībā to visu iegūst trešo valstu
pārvadātāji, un infrastruktūra paliek neattīstīta, un ārējās izmaksas netiek kompensētas.
Cerēsim uz dalībvalstu gribu. Paldies!

Eva Lichtenberger,    Verts/ALE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi!
Eurovignette direktīva un sarunu rezultāti parāda, kā Padome pašlaik cenšas ierobežot un
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novājināt visus Parlamenta priekšlikumus, it sevišķi transporta politikas jomā. Dalībvalstu
transporta ministri uzskata, ka transporta politika ir saistīta ar svētdienas pieprasījumiem
pēc ilgtspējīgas un progresīvas transporta politikas no Eiropas Savienības, lai gan viņi paši
dara visu iespējamo pārējās nedēļas dienās, lai aktīvi nepieļautu šādas politikas īstenošanu.

Viena lieta ir skaidra — troksnis un izplūdes gāzes kaitē gan cilvēkiem, gan dabai. Tie rada
izmaksas, un šīs izmaksas pašlaik uzņemas nodokļu maksātāji, nevis tie, kas atbildīgi par
to radīšanu. Parlamenta priekšlikums, kas jau tā bija piezemēts un grūts kompromiss starp
Eiropas centrālajām un nomaļajām valstīm, tika novājināts vēl vairāk.

Piemēram, ārējo izmaksu iedalīšana tagad ir brīvprātīga, nevis obligāts nosacījums. Izmaksas
nav proporcionāli attiecinātas uz visām negatīvajām sekām, bet tikai uz nelielu skaitu
faktoru. Galu galā izmaksu summu iedalīšanas rezultāts ir pāris burgeri un alus bundža,
ko iztukšot ceļā. Man tas liekas par maz. Pasākumi pienācīgi attiecas tikai uz smagajiem
kravas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas. Vācijai izdevās panākt savu,
izmantojot priekšlikumu par 12 tonnām un kalnu apvidiem; tagad nodevas piemēro tikai
tiem kravas transportlīdzekļiem, kādi kalnos vispār nerādās, jo nevar uzbraukt pa stāvajiem
ceļiem.

Itālija vēlējās visu darbu izpostīt, izvirzot birokrātiskus iebildumus. Šis ir lielisks piemērs
tam, kā transporta politika diemžēl netiek uztverta pietiekami nopietni. Mēs, Zaļo un
Eiropas Brīvās apvienības grupa, tomēr balsosim „par”, jo vēlamies būt starp to vairākumu,
kas vismaz izglābs principu par ārējo izmaksu piemērošanu nākotnei, kad par dalībvalstu
transporta ministriem kļūs saprātīgāki cilvēki.

Jaromír Kohlíček,    GUE/NGL grupas vārdā. – (CS) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos pateikties
referentam par šī ļoti sarežģītā darba paveikšanu.

Eurovignette ir viena no direktīvām, kam jānodrošina autotransporta un dzelzceļa
pakāpeniska nostabilizēšanās līdzvērtīgā līmenī. Dzelzceļa transports jau vairākus gadus
ES dalībvalstīs ir nostādīts nelabvēlīgākā situācijā, jo lietotājiem ir jāmaksā, lai izmantotu
transporta maršrutus. Autotransporta tīkla gadījumā maksājumi par infrastruktūras
izmantošanu līdz šim ir bijuši drīzāk simboliski.

Ja aplūkojam jautājumu no tīri tehniskas perspektīvas, neņemot vērā nekādus citus faktorus,
atklājas, ka augstākās kategorijas ceļi — autoceļi, ātrgaitas automaģistrāles un 1. kategorijas
ceļi — ir vislabāk piemēroti smago kravas transportlīdzekļu apkalpošanai. Direktīvā šī
loģika nav ņemta vērā, un augstākās maksas ir noteiktas par zemākās kategorijas ceļiem,
proti, vietējiem ceļiem. Direktīvā gluži pretēji vērš uzmanību tikai uz dažu ārējo izmaksu
piemērošanu, pamatojoties uz „piesārņotājs maksā” principu, un tikai augstākās kategorijas
ceļu gadījumā — autoceļi, ātrgaitas automaģistrāles, 1. kategorijas ceļi un daudzjoslu
autoceļi.

Maksājumiem jāpiemēro pēc iespējas mazāk atbrīvojumu, un ir jāpiemēro tā saucamās
autotransporta ārējās izmaksas, tajā skaitā par troksni un — galvenais — emisijām. Man
patiešām interesē, kā atsevišķas valstis pamatos savu nevēlēšanos ieviest maksājumus,
vismaz saskaņā ar 1. tabulu, kas ir ļoti novājināta salīdzinājumā ar to, ko vēlas patiesi vides
aktīvisti.

Neraugoties uz konfliktiem starp loģiku un šeit apspriestā ieteikuma redakciju, Eiropas
Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa atbalsta referenta
nostāju.
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(Runātājs piekrita atbildēt uz Leichtfried kunga jautājumu, kas uzdots, paceļot zilo kartīti saskaņā
ar Reglamenta 149. panta 8. punktu)

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, Kohlíček kungs! Iespējams, es jūs
pārpratu. Es vēlētos ko noskaidrot. Galu galā ir samērā skaidrs, ka šis ir piezemēts
kompromiss, ka smagajiem kravas transportlīdzekļiem joprojām būs priekšrocības uz
ceļiem un ka kopējais maksu līmenis ir pārāk zems. Tomēr jūs sākāt savu runu, sakot, ka
šī direktīva tagad, iespējams, varētu nodrošināt godīgas konkurences nosacījumus starp
autotransportu un dzelzceļa transportu. Neticu, ka tiks panākti šādi godīgas konkurences
nosacījumi. Iespējams, ka jūs pārpratu. Vai varat paskaidrot?

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).   – (CS) Priekšsēdētāja kungs! Manuprāt, šis ir tikai pirmais
solis pretī līdzvērtīgiem nosacījumiem, jo, ja maksāju lielas summas par dzelzceļa
infrastruktūru … (runātājs turpināja vācu valodā)

(DE) … tas ir pirmais solis, lai saskaņotu dzelzceļa nosacījumus ar autotransporta
nosacījumiem, jo pašlaik jums ir jāmaksā par nobraukto attālumu, izmantojot dzelzceļu,
taču par ceļiem jāmaksā tikai neliela summa. Šis ir mazs solis, lai saskaņotu dzelzceļa un
autoceļu nosacījumus.

Juozas Imbrasas,    EFD grupas vārdā. – (LT) Priekšsēdētāja kungs! Vispirms vēlos pateikties
referentam par apjomīgo un ļoti svarīgo darbu. Kā jūs zināt, transporta nozarei ir liela
nozīme, lai nodrošinātu mobilitāti un sociālo un ekonomikas attīstību Eiropā. Lai risinātu
ekonomikas izaugsmes un ilgtspējas problēmas, ir jāuzlabo transporta nozares
infrastruktūra. Mums visiem rūp klimata pārmaiņu ietekme, vides aizsardzība un dažādi
jautājumi, kas saistīti ar veselību un sociālo labklājību; šie aspekti nav nošķirami no
transporta racionālas izmantošanas. Es piekrītu, ka „piesārņotājs maksā” principa
izmantošana, kā arī sabiedrības interešu aizsardzības centieni noved pie — un tiem ir
jānoved pie — pasākumiem, kuri galvenokārt vērsti uz vides piesārņojuma samazināšanu,
lauku apvidu kaitējuma samazināšanu un ar veselības problēmām saistītu sociālo izmaksu
samazināšanu, jo tas izraisa būtiskas ekonomiskās izmaksas, kuras lielākoties sedz
sabiedrība, tātad Eiropas pilsoņi. Labi, ka transporta jomā mēs beidzot cenšamies piemērot
„piesārņotājs maksā” principu. Tas dalībvalstīm neapšaubāmi nodrošinās papildu iespējas
padarīt savas valstu autoceļu maksu noteikšanas sistēmas efektīvākas, kas nozīmē, ka varēs
izstrādāt labāku transporta pieprasījuma un pārvaldības instrumentu. Tomēr es joprojām
uzskatu, ka šodien apspriestie instrumenti, ko pieņems tuvākajā nākotnē, nav īsti piemēroti
un ir ekonomiski izdevīgi tikai Eiropas Savienības centrālajām tranzīta dalībvalstīm, bet
nav izdevīgi vai ir būtiski mazāk izdevīgi lielam skaitam Eiropas Savienības dalībvalstu,
kas atrodas pie ES ārējām robežām. Lai gan pamatā šo projektu vērtēju atzinīgi, es uzskatu,
ka būtu vērts pilnīgi pārvērtēt šo aspektu, vēlreiz to izsverot un tikai tad pieņemot.

Mike Nattrass (NI).   – Priekšsēdētāja kungs! Tātad ES cenšas palielināt ES ieņēmumus ar
nodokļiem, ko piemēro kravas transportlīdzekļiem? Kad es jautāju AK vēlētājiem, ko viņi
domā par ES, parasti atbilde ir: „Nedomāju, ka mums vajadzētu pievienoties”.

AK ir politiski pārņemta. AK tiesību aktus izstrādā Strasbūrā. Briesmīga birokrātijas rūpnīcā
slēdz nozari, un tagad mums ir nodoklis, bet, tā kā runa nav par futbolu, cilvēki nav
informēti. AK plašsaziņas līdzekļi izvairās no ES realitātes, smadzenes tiek barotas ar
televīzijas ziepju operām, un žurnālisti saka, ka ES neietekmē vietējos jautājumus. ES
nenonāk ziņās.
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Šajā ziņojumā ir paredzēts palielināt nodokli, nosakot nodevas furgoniem, daļēji finansējot
Eiropas Transporta tīklu TEN-T, kas ietver ES ātrvilcienu maršrutu savienošanu. Vai tad,
kad ES palielina nodokļus AK, cilvēki izrādīs pretestību ES, izmantojot velēšanu urnas?
Nē, jo viņi nav informēti. ES pārvalsts zaglīgā pārņemšana nozīmēs nodokļu maksātāju
mēnessērdzīgu ieiešanu Eiropā. Aizsargi ir noņemti, presei nekas neinteresē un AK guļ —
tad nu piemērojiet vien šos nodokļus nelaimīgajiem furgonu vadītājiem.

Mathieu Grosch (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Vispirms vēlos apsveikt referentu
un pateikties viņam un saviem kolēģiem deputātiem, kas strādāja pie šā dokumenta. Šajā
jautājumā nebija viegli panākt kompromisu. Tas tā bija arī tāpēc, ka daudzi cilvēki, tostarp
arī šajā Parlamentā, protams, 100 % nepiekrīt rezultātam. Daži bija par to, citi — pret.
Tomēr es vēlētos jau no paša sākuma brīdināt pret absurdu situāciju, kurā tie, kas sagaida
vairāk, saistās ar tiem un starp tiem, kuri negaida neko, un tiek izpostīts viss darbs. Tāpēc
es ceru, ka tie, kuri vēlas izmaksu internalizāciju, un pat tie, kuri šo dokumentu uzskata
par ļoti nelielu progresu, atbalstīs šo kompromisu.

Tāds lielā mērā ir Eiropas Tautas partijas grupas (Kristīgo demokrātu) un, iespējams, visu
delegāciju viedoklis, jo mēs atbalstām izmaksu internalizāciju visiem transporta veidiem
un arī šo resursu izmantošanu, lai veicinātu mobilitāti. Mūsuprāt, tas bija viens no
svarīgākajiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka tas nav saistīts ar transporta sadārdzināšanu,
kā nupat tika apgalvots. Transporta sadārdzināšana to nepadara efektīvāku. Mūsuprāt,
runa ir par atbilstīgu līdzsvaru, lai resursi, kas ir daļēji iegūti saistībā ar mobilitāti, tiek arī
ieguldīti šajā jomā.

Vēl viens svarīgs faktors ir savstarpēja izmantojamība. Mēs nevēlamies tehniski atšķirīgas
maksu noteikšanas sistēmas Eiropā — doma par 27 atšķirīgām sistēmām nākotnē ir
nepieņemama. Esmu no robežreģiona, un pusotru stundu ilgs brauciens automašīnā var
nozīmēt sešus autoceļu maksu punktus. To nevar atbalstīt. Padomei jābūt elastīgākai šajā
saistībā nekā iepriekš. Mēs arī uzsveram videi nekaitīgu kravas transportlīdzekļu nozīmi.
Tas nozīmē, ka mēs šajā saistībā arī norādām uz konkrētu virzienu, un, kā jau nupat sacīja,
tas, ko šajā jomā esam ieviesuši, nav obligāts nosacījums, tādēļ tie, kuri atbalsta izmaksu
internalizāciju, noteikti nav apmierināti. Es personīgi priecātos, ja tas būtu obligāts
pienākums visām dalībvalstīm.

Mums šajā Parlamentā šīs debates ir bijušas jau daudzas reizes. Ko darīsim rīt? Vai vēlamies
27 atšķirīgas maksu noteikšanas sistēmas vai vēlamies, lai visas dalībvalstis strādā saskaņā
ar vienādiem noteikumiem? Vai arī mums jāgaida turpmākas krīzes, pirms atkal tiek
ierosināta Eiropas līmeņa rīcība? Manuprāt, Eurovignette skaidri norāda uz vienu lietu, proti,
ka atbildi sniedz tikai Eiropa. Dažādas maksas atsevišķās dalībvalstīs nesniedz šādu atbildi.

(Aplausi)

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Es
uzskatu, ka šīm diskusijām ir ļoti paveicies tieši ar referentu. Es patiešām domāju, ka ar šo
dokumentu referentam nācās pārvarēt milzīgu pretestību un viņam izdevās panākt šajā
jautājumā maksimāli iespējamo.

Patiesībā šajā Parlamentā nav īsta vairākuma, kas atbalstītu videi patiesi nekaitīgu transportu.
Tādēļ vispirms ir jārisina tieši tas. Ir absolūti skaidrs, ka pašlaik vairākumam transporta
ministru Padomē neinteresē vides problēmas. Tāpat ir skaidrs, ka šajā Padomē ir vairākums,
kam neinteresē tie, kuri dzīvo un strādā netālu no autoceļiem, un ka Padomē ir vairākums,
kas atbalsta to, ka patērētāji iegādājas vecus transportlīdzekļus, kuri ievesti no tālām zemēm,
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nevis kvalitatīvus reģionālos ražojumus. Ņemot vērā šo situāciju, es teiktu, ka ir panākts
labākais rezultāts.

Vispirms mums ir ārējo izmaksu princips. Tas bija svarīgs un sarežģīts solis, kas saskārās
ar lielu pretestību. Tagad mums pirmo reizi ir iespēja piemērot maksu par izplūdes gāzēm.
Mums ir iespēja piemērot maksu par troksni. Protams, šīs iespējas ir pārāk ierobežotas un
noteiktas pārāk zemā līmenī. Ja aplūkojat tabulas, tās patiešām ir piliens jūrā. Izrādījās
iespējams arī paplašināt, tā sakot, koridorus, bet mums neizdevās piemērot nodokli CO2.
Tas nav saprotams. Transporta nozare ir viens no lielākajiem CO2 emisiju radītājiem Eiropā,
bet tai par to netiek piemērotas maksas. Ar šiem aspektiem neesmu apmierināts.

Tomēr es atbalstu citu deputātu sacīto, ka mums jāatbalsta šis dokuments, jo pretējā
gadījumā viss sabruks. Es balsoju „par” ar smagu sirdi un apziņu, ka tas ir labi, ka izdevās
panākt šādu progresu, taču nākotnē ir jāpaveic daudz vairāk.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Baltajā grāmatā
komisārs Kallas izklāsta dažādas iespējas transporta nākotnei. Piemēram, viņš apraksta, ka
ir vajadzīga stimulu sistēma, lai transports kļūtu nekaitīgāks videi, un viņš arī norāda, ka
ir vajadzīgi jauni finansējumu avoti, tajā skaitā, piemēram, lai strādātu saskaņā ar
„piesārņotājs maksā” principu. Eurovignette direktīva, par ko šodien diskutējam, ir viens no
veidiem, kādā var sasniegt abus minētos mērķus.

Šeit lielus centienus piemēroja beļģi, jo — domāju, ka ir pamatoti tā sacīt — tas sākās
Padomes Beļģijas prezidentūras laikā, iesaistoties trim svarīgiem beļģiem, un — galvenais
— referentam, kuram izdevās atrast jaunas iespējas. Kā jau dzīvē gadās, es būtu gribējis,
lai Beļģijas lielajiem centieniem ir labāki rezultāti.

Mums patiesībā izdevās panākt mazu un vāju kompromisu. Lai gan tagad mums ir ļoti
ierobežots iezīmēšanas nosacījums — 15 % no infrastruktūras izmaksām un 15 % no
ārējām izmaksām tiek novirzītas TEN-T tīkliem — ar to patiešām ir par maz. Visi valstu
transporta politikas pārstāvji saka, ka mums vajadzīgi ievērojami resursi, lai uzturētu mūsu
infrastruktūras tīklus. Ir acīmredzams, ka šajā jomā iekasētie resursi ir jāspēj arī tur ieguldīt.
Tas ir aspekts, ar ko neviens no mums nav apmierināts. Patiesībā šajā saistībā mēs esam
tomēr spēruši soli virzienā, kurā varēsim doties vēlākā posmā. Tādēļ mēs atbalstīsim šo
kompromisu.

Tomēr tā bija smaga cīņa. Noteikti varēja gadīties tā, ka mūsu priekšā šodien nebūtu nekā,
jo dažas dalībvalstis labprātāk redzētu tieši to. Tāpēc šie ir sekmīgi rezultāti, ko mēs
atbalstīsim šodienas balsojumā.

(Aplausi)

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Priekšsēdētaja kungs! Apspriestajā direktīvā Komisija
ierosinājusi iespēju noteikt maksu par tādām ārējām izmaksām kā gaisa piesārņojums,
troksnis un satiksmes sastrēgumi, cenšoties internalizēt ārējās izmaksas saskaņā ar „maksā
piesārņotājs” principu. Es atbalstu šo principu, jo uzskatu, ka tas ir svarīgs, ņemot vērā
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī vairāku transporta veidu izmantošanu valstiskā,
reģionālā un vietējā līmenī. Tas ir svarīgi arī pašvaldībām, kam kaitējumu nereti nodara it
sevišķi tranzīta satiksmes negatīvās sekas.

Ņemot vērā pašreizējo ekonomikas krīzi un pieaugošo finansiālo slogu transporta
operatoriem, esmu arī cieši pārliecināts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina iespēja laika gaitā
paplašināt maksas noteikšanu par ārējām izmaksām un attiecināt to uz atsevišķiem veidiem.
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Jaunajai sistēmai arī jānodrošina iespēja aizstāt novecojušus autoparkus, piemērojot
mazākas ārējo izmaksu likmes, ja tiek veikti ieguldījumi videi nekaitīgos transportlīdzekļos.

Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs! Šodien mūsu priekšā nav nekā
tāda, ar ko būt gandarītiem: videi nekaitīga transporta sistēma vēl ir tālu aiz kalniem, kā
jau tika sacīts. Kas ir šis teksts? Kas tajā sacīts? Tas vienkārši ļauj dalībvalstīm brīvprātīgi
piemērot sistēmu „piesārņotājs maksā”. Turklāt sistēma ir tik ierobežota un piezemēta, ka
galu galā izmaksas tikai palielināsies par aptuveni 3 – 4 centiem. Kā var iedomāties, ka 3
– 4 centu pieaugums patiešām ietekmēs transporta veidu maiņu? Citiem vārdiem sakot,
šie nav lieliski rezultāti, skatoties no vides perspektīvas. Tieši par to ir kļuvis šis slavenais
princips par ārējo izmaksu internalizāciju, kad bija izlaists cauri Padomes dzirnavām —
atvainojiet, Győri kundze — pēc tik lielas pretestības, neraugoties uz referenta lielajiem
centieniem.

Tomēr mēs balsosim par šo principu, jo tas ir svarīgs. Tas ir tāds pats princips, kā citi —
iepriekš mēs runājām par piesardzības principu, kas ir ietekmējis Eiropas direktīvas. Mēs
balsosim par šo principu. Tas ir tikai viens princips; visa cīņa vēl ir jāizcīna, un mēs
turpināsim cīņu, lai ietekmētu patiesu transporta veidu maiņu un izveidotu videi nekaitīgāku
sistēmu, kas efektīvāk aizsargā cilvēku veselību un apkaro klimata pārmaiņas.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Priekšsēdētāja kungs! Pašreizējā Eurovignette
priekšlikuma pamatā ir doma par to, ka efektīvā Eiropas autoceļu sistēma subsidē tās
neefektīvo dzelzceļu. Tomēr mulsinošākais, iespējams, ir tas, ka šis Parlaments to uzskata
tikai par pirmo soli. Jānorāda, ka tas būtu pirmais solis nepareizajā virzienā, kas nozīmētu,
ka dalībvalstu pašreizējas tiesības īstenot šo tiesību aktu kļūtu par pienākumu, ka maksa
par kilometru tikai paaugstināsies un — galvenais — ka nākamie drīz būs autovadītāji.

Šis Parlaments runā par vienotu sistēmu visās dalībvalstīs. Tomēr šā priekšlikuma
pieņemšana nozīmēs, ka transportuzņēmējiem jāgatavojas jaunas kastes ieviešanai savu
furgonu kabīnēs, kas, protams, būs saistīts ar jauniem nodokļiem. Ir skaidrs, ka ar šo
priekšlikumu Eiropas Parlaments smacē autotransportu, pakļaujoties histērijai, kas sacelta
saistībā ar klimatu. Transporta nozarei jau tā ir klājies smagi un tai nevajag, lai Eiropa tai
piemēro papildu nodokļus.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, Győri kundze, Kallas kungs! Vispirms
es vēlos paust atzinību par referenta El Khadraoui kunga paveikto darbu un apsveicu viņu
par to. Viņš ir izdarījis visu iespējamo, cenšoties panākt kompromisu.

Tieši tādēļ es domāju, ka mums jāturpina šī tradicionālā procedūra. Tomēr šis dokuments
patiešām bija jāiesniedz samierināšanas procedūrai, jo atbilstības tabulas netika iekļautas
vienošanās galīgajā redakcijā. Tā būtu bijusi lieliska iespēja panākt vispusīgu vienošanos.
Diemžēl, kā jau šeit tika norādīts, tas nav tikai sīkums.

Princips „maksā piesārņotājs” ir pareizs, derīgs un saskaņots. Lai izvairītos no jebkādām
šaubām, jānorāda, ka es atbalstu videi nekaitīgāku transportu. Tomēr šis instruments —
Eurovignette — ir pārāk neobjektīvs un neefektīvs, kā arī negodīgs. Ekonomikas sarežģījumu
laikā, ar kādiem pašlaik saskaramies, šā lēmuma mērķis, ar ko dod triecienu ekonomikas
nozarei, kura ir mūsu tirgus pamatā, ir gūt peļņu, pat ja tikpat kā nekas no šiem līdzekļiem
netiks izmantots transporta infrastruktūrai.

Manuprāt, tiek ieviests ļoti sarežģīts mehānisms — noteikti arī attiecībā uz piemērojamās
maksas aprēķināšanu. Tāpēc pret šo dokumentu izturos kritiski, jo uzskatu, ka tas, kā ar
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to soda ģeogrāfiski nomaļākas dalībvalstis, ir nepieņemami, ņemot vērā Eiropas ekonomikas
un teritoriālo kohēziju.

Šā instrumenta efektivitāte nav apliecināta, un transporta plūsmu modulācija rada
problēmas pašreizējai un turpmākai finanšu plānošanai, jo maksas visu laiku pārvietojas
un mainās. Šajā saistībā man saka, ka dalībvalstis var brīvi izvēlēties, vai piemērot šo papildu
maksu vai ne. Tomēr pārrobežu transporta gadījumā mēs esam atkarīgi arī no citu
lēmumiem, tāpēc ir jāvienojas. Tādēļ esmu pārliecināts, ka vienošanās, kas panākta par
katru cenu un šoreiz uz transportuzņēmēju nozares rēķina, nav sekmīga. Es patiešām
uzskatu, ka vajadzīgs vēl daudz darba, it sevišķi attiecībā uz godīgām maksām.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlos izteikt atzinību
referenta El Khadraoui kunga izturībai, lai gan man jāsaka, ka jau pašā sākumā es norādīju
uz nomaļu valstu īpašo sofistiku, jo tajās izmisīgi trūkst alternatīvu ceļu — aplūkojiet
pastāvīgos ierobežojumus Pireneju kalnos starp Spāniju un Franciju — lai nodrošinātu
regulāru pārrobežu dzelzceļa satiksmi. Turklāt tagad — es izmantoju gadījumu, kad šeit
ir Kallas kungs, — Komisija liek apšaubīt Pireneju nākotnes centrālo pāreju turpmākajā
pamattīklā.

Citiem vārdiem sakot, tā kā dzelzceļa alternatīvas ir saistītas ar šādām problēmām, patiesībā
ar Eurovignette tiek piemēroti vēl lielāki slogi produktu transportēšanai, izmantojot autoceļus,
un nomaļās valstīs, it sevišķi dienvidos un austrumos, tie ir produkti ar mazu vai ierobežotu
pievienoto vērtību. Šajā laikā radot — kā baumo — problēmu, proti, pieliekot kaut vai
tikai dažus Francijas santīmus — jo Durant kundzei četri centi neliekas nekas īpašs — šajā
brīdī, kad nupat esam pārvarējuši krīzi jeb joprojām cīnāmies ar krīzi saistībā ar gurķu lietu
— tieši šo bezatbildīgo, nepatieso un nepierādīto apvainojumu dēļ — ir dots brutāls trieciens
tūkstošiem spāņu ģimeņu, ne tikai lauksaimniekiem, bet arī transportuzņēmējiem, jo tieši
šie daži Francijas santīmi par tūkstošiem kilometru un tādi produkti kā Spānijas gurķi radīs
lielākās problēmas saistībā ar produktu transportēšanu uz centrālo tirgu, un tieši tā sākas
šādi apvainojumi.

Nē, El Khadraoui kungs, sākumā bija pieejami daži aprēķini, kuros bija skaidri norādīts,
izmantojot nodokļu sloga problēmu, ka rezultāts bija palielinājums, taču tad šie aprēķina
vienkārši pazuda. Es vienmēr esmu jautājusi, kādēļ šie pētījumi pazuda, bet patiesība ir
tāda, ka tas bija satraucoši — tā viņi mums laiku pa laikam stāsta.

Tomēr es — un arī viņi — būtu gatavi uzupurēties, ja tiktu atrisinātas problēmas; tādas
svarīgas problēmas kā sastrēgumi. Tomēr saskaņā ar pašreizējo vienošanos nešķiet, ka
automašīna būtu iesaistīta sastrēgumā. Es runāju par tādām lielām problēmām kā
infrastruktūras stāvoklis un to, ka notiek uzlabojumi, tajā skaitā attiecībā uz trokšņa un
cita piesārņojuma samazināšanu. Pat tagad mēs zinām, kas tas nebūs iespējams, jo mums
tam visam nav alternatīvu.

Tāpēc Spānijas sociālistu delegācija uzskata par savu pienākumu balsot pret šo vienošanos.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs! Divi vārdi, lai raksturotu mūsu
darba vispārējās iezīmes un Parlamenta noskaņojumu: „beidzot” un „nedaudz apkaunojoši”.

„Beidzot” tādēļ, ka pēc ilgstošām sarunām esam panākuši kompromisu, un šajā dokumentā
patiešām sāk realizēties „piesārņotājs maksā” princips.

„Nedaudz apkaunojoši” tāpēc, ka, lai gan publisko finanšu stāvoklis dalībvalstīs ir sarežģīts,
mums vajadzēja darīt visu iespējamo, lai atkāroti ieguldītu iekasētos ieņēmumus, piemēram,
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Eiropas transporta tīkla (TEN-T) prioritārajos projektos. Kallas kungs, Komisija būs atbildīga
par rūpīgu pārbaužu veikšanu. „Apkaunojoši” arī tādēļ, ka man ir jāpauž nožēla par
novājinātu vienošanos attiecībā uz vēlmi mazināt sastrēgumus: lai gan ierosinātā vienošanās
ietver mazāk intensīvas satiksmes stundu koncepciju, metodes, ar kādām dalībvalstīm ir
tā jāīsteno, ir „vāja”. Komisijai ir jānodrošina stimuls arī šajā saistībā.

Treškārt, lai gan pašreizējā direktīvā ir paredzēts, ka, sākot no 2012. gada, ir jāietver smagie
kravas transportlīdzekļi ar masu 3,5 tonnu apmērā, ir paredzēta iespēja tos atbrīvot no
vienošanās. Tā ir kaitīga piekāpšanās. Arī šajā lietā, Kallas kungs, Komisijai būs svarīgs
uzdevums. Īsāk sakot, lai gan šis ir piezemēts kompromiss un mazs solis, tas tomēr ir solis.
Mēs balsosim „par”.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Lichtenberger kundze sacīja, ka
Eiropas Savienības dalībvalstīm ir daži saprātīgi ministri. Es būtu pateicīgs, ja viņa man
varētu nosaukt vārdus, lai gan apzinos, ka tas būtu ļoti, ļoti īss saraksts. Es vēlos pateikties
referentam par rūpīgo darbu, lai gan ir labi, ka par to debatējam, jo tas ietver vairākas
ārkārtīgi pretrunīgas lietas. Kravas transportlīdzekļiem būs jāmaksā vairāk, kas nozīmē,
ka vairāk būs jāmaksā transporta uzņēmumu īpašniekiem. Uzņēmumiem krīzes laikā tā
ir problēma, mēs nevaram to ignorēt. Jājautā, kā šie līdzekļi tiks izmantoti? Šeit ir dilemma,
jo, ja līdzekļi tiks izmantoti vēl citiem kritisku grupu muļķīgiem projektiem, tas nebūtu
labi. Tie jāizmanto transporta nozarē, transporta attīstībai — tādā gadījumā sadārdzinājums
būtu saprotams. Pretējā gadījumā tā ir izspiešana, ko atļāvusi Eiropas Savienība un
apstiprinājis Eiropas Parlaments. Manuprāt, tas ir patiesi pretrunīgi.

Michael Cramer (Verts/ALE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Eiropā
transports ir pārāk lēts. Tikai videi nekaitīgs transports ir pārāk dārgs. To visu ir izraisījušas
politikas izvēles, un šī direktīva to nemainīs. Mums ir negodīga konkurence. Nodokļu
privilēģijas, kas ir nodrošinātas smagajiem kravas transportlīdzekļiem, nav ierobežotas.
Katrs kravas transportlīdzeklis rada 60 000 reizes vairāk kaitējuma nekā automobilis, bet
tam, protams, nepiemēro 60 000 reizes lielāku maksu.

Eiropas Savienībā jau vairākas desmitgades ir obligāta dzelzceļa nodeva. Par katru
lokomotīvi — neatkarīgi no tā, vai tā ir pasažieru vai kravas lokomotīve — jāmaksā dzelzceļa
nodevas par katru nobraukto kilometru. Uz ceļiem nodevas ir brīvprātīgs nosacījums. Tās
ir ierobežotas. Tās galvenokārt attiecas uz autoceļiem un tikai uz transportlīdzekļiem, kuru
masa ir 12 tonnas un vairāk. Dzelzceļa nozarē ierobežojumu nav. Tas ir negodīgi un kavē
videi nekaitīga dzelzceļa attīstību, vienlaikus sekmējot videi kaitīgus autoceļus.

Mēs zinām, ka mums vajadzīgas mobilitātes izmaiņas, lai aizsargātu klimatu. Mēs Zaļo un
Eiropas Brīvās apvienības grupā vēlamies aizsargāt klimatu un nodrošināt mobilitāti
nākotnē, tādēļ mums vajadzīga godīga konkurence. Eurovignette ir tikai mazs solis šā mērķa
virzienā.

John Bufton (EFD).   – Priekšsēdētāja kungs! Smagkravas transportlīdzekļu pārvadājumi
ir neatņemama piegādes ķēdes daļa, kas ir būtiska spēcīgai ekonomikai. Ja Eiropā piemēros
papildu maksas, papildu izmaksas galu galā uzņemsies patērētājs.

AK valdība aplūko smagkravas transportlīdzekļu maksas, lai tās saskaņotu ar Eiropu līdz
2015. gadam. Mums nav maksas ceļu tīkla, un mēs arī nenosakām papildu maksas
smagajiem kravas transportlīdzekļiem papildus ceļa nodoklim. Mēs saskaramies ar negodīgu
konkurenci no aizvien lielāka skaita ārvalstu furgonu, kas aizņem vairāk par sev taisnīgi
pienākošos daļu pārrobežu pārvadājumos. Ārvalstu operatori nemaksā neko, lai izmantotu
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mūsu ceļus, savukārt AK dīzeļa nodeva ir par 23 pensiem par litru augstāka, ņemot vērā
konkurentu priekšroku 15 % apmērā. Tomēr saskaņā ar ES tiesību aktiem AK nevar ieviest
maksu, kas piemērojama tikai ārvalstu transportlīdzekļiem.

Ja ar šo direktīvu būs paplašinātas šīs iespējas, AK valdības pāreju, lai ieviestu smagkravas
transportlīdzekļu maksas, aizēnos nevēlams netiešais nodoklis, ko Komisijai turklāt ir
tiesības padarīt par obligātu, sākot no 2013. gada. Tā kā priekšlikumi attiecas uz nodokļiem,
ir jāpanāk vienprātība Padomes līmenī, tomēr tiesību aktu klusiņām virza, izmantojot
transporta noteikumu Lisabonas līgumā. Tas ir negodīgs veids, kā ieviest netiešu nodokli,
un to nedrīkst atbalstīt neviens, kas atbalsta demokrātiju.

Christine De Veyrac (PPE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs! Savā stratēģijā „Eiropa 2020”
Eiropas Savienība sev nosaka mērķi padarīt ekonomiku nekaitīgāku videi un modernizēt
mūsu transportu. Visas Eiropas iestādes, tajā skaitā mūsu Parlamenta vairākums, kā arī
gandrīz visas dalībvalstis, ir plaši atbalstījušas šo mērķi.

Diemžēl vairākas dalībvalstis ir piemērojušas lielus centienus jau kopš 2008. gada, lai
atņemtu jaunās Eurovignette direktīvas priekšlikumam tā saturu un apturētu šā dokumenta
izskatīšanu.

Tomēr šodien, pateicoties mūsu referenta — un es atzinīgi vērtēju El Khadraoui kunga darbu
— un mūsu ēnu referentu izturībai sarunās ar Padomi, mūsu priekšā beidzot ir kompromiss.
Jāatzīst, ka šis teksts ir krietni vājāks par sākotnējo priekšlikumu, bet mēs sev pirmo reizi
nodrošināsim iespēju īstenot „piesārņotājs maksā” principu un internalizēt ārējās transporta
izmaksas, piemēram, trokšņa un CO2 emisijas izmaksas.

Lai nodrošinātu, ka šī Eurovignette direktīva nav tikai nodoklis, bet patiešām palīdz uzlabot
transportu Eiropā, dalībvalstis arī tiek mudinātas iekasētos ieņēmumus atkārtoti ieguldīt
transporta veidu modernizēšanā. Parlaments ir arī sekmīgi nodrošinājis, ka ir panākts reāls
progress attiecībā uz nodevu sistēmu savstarpēju izmantojamību un ka ir nodrošināti
spēcīgāki stimuli izmantot mazāk piesārņojošus smagos kravu transportlīdzekļus.

Lai saglabātu saskaņotību ar politikas mērķiem, ko mūsu iestāde ir sev noteikusi, es patiešām
ceru, ka spēsim apstiprināt šo otrajā lasījumā piedāvāto kompromisu, tādējādi bruģējot
ceļu ilgtspējīgākai transporta politikai.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, Győri kundze, komisār, dāmas un
kungi! Beidzot mums ir apmierinošs rezultāts: nodevu piemērošanā sauszemes transportam,
ko ierobežo šī jaunā Eurovignette direktīva, nākotnē, iespējams, ietvers trokšņa un gaisa
piesārņojumu.

Vēl viens iemesls gandarījumam ir tas, ka ar šo El Khadraoui kunga ziņojumu — un es
atzinīgi vērtēju viņu par izturību — mēs skaidri izrādām mūsu vēlmi piemērot „piesārņotājs
maksā” principu attiecībā uz autotransporta izmaksām. Tomēr mums jāsaglabā modrība:
pēc trīs gadu ilgām iestāžu sarunām mums jāpārliecina konkrētas dalībvalstis, ka politika,
kas patiešām aizsargā vidi, un ekonomikas politika Eiropas dzelzceļa tīkla sekmīgai attīstībai
ir patiešām iespējama ar šajā trialogā panākto līdzsvaru. Mums ir arī jānodrošina, ka daļa
no iekasētajiem ieņēmumiem patiešām tiek iedalīta infrastruktūrai un Eiropas transporta
tīkla projektiem, kā norādīts.

Vēl vēlos sacīt, ka man ir ļoti žēl, ka šis kompromiss neietver „piesārņotājs maksā” principa
saistošo būtību. Izņemot mūsu referenta El Khadraoui kunga izturību, par ko es viņu apsveicu
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— komisār, Eiropas Komisija jau atkal ir zaudējusi cīņā pret konkrētu nacionālistu nostājām
un pārliecību.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Priekšsēdētāja kungs! Sākumā vēlos pateikties referentam
par lielisko darbu pie ļoti sarežģīta jautājuma. Kā daudzi ir norādījuši, jaunie noteikumi
tikai ietver aicinājumus dalībvalstīm izmantot gūtos ieņēmumus, lai uzlabotu vidi, tādēļ
ir svarīgi, kā sacīja Sterckx kungs, lai mēs Eiropas Parlamentā nemitīgi atgādinātu mūsu
valdībām par šo ieteikumu nozīmi.

Mērķis noteikti nav likt mūsu autovadītājiem un transportuzņēmējiem maksāt par troksni
un ietekmi uz vidi, ja tajā pašā laikā mēs neieviešam pasākumus, kuru mērķis ir risināt
tādas problēmas kā ceļu remonts un citi trokšņa mazināšanas pasākumi. Ir ļoti svarīgi
novērst to, ka šīs nodevas vienkārši kļūst par jaunu nodokli, ko piemēro smagajiem kravas
transportlīdzekļiem, kā jau norādīja daži deputāti. Mums jāturpina darbs, lai uzlabotu vidi
un samazinātu oglekļa dioksīda līmeņus Eiropā, tādēļ ļoti svarīgi ir nodrošināt, ka vides
nodevas patiešām tiek izmantotas, lai samazinātu un novērstu izraisītās vides problēmas.

(Aplausi)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs! Ar lēmumu par Eurovignette direktīvu
Eiropa sper soļus pareizajā virzienā, lai būtu iespējams piemērot „piesārņotājs maksā”
principu autotransportam. Beidzot mums ir vienošanās, lai pārvadātājiem piemērotu
izmaksas par infrastruktūras izmantošanu, kā arī trokšņa un gaisa piesārņojumu. Es ceru,
ka daudzas ES dalībvalstis pieņems šo sistēmu, tai skaitā Nīderlande. M. Rutte valdība
Nīderlandē racionāli plāno gluži vai brīnumainā kārtā nodrošināt principu „citāds veids,
kā maksāt par mobilitāti”. Šie plāni labi iederas šodienas vienošanās saturā.

Es ceru, ka Komisija ierosinās priekšlikumus arī pakāpeniski piemērot šīs izmaksas citiem
transporta veidiem. Protams, šeit jāņem vērā katras nozares konkrētās iezīmes. Tādējādi
iekšzemes pārvadājumi nav vienīgā nozare, kas izmanto upes; tas šā ārkārtējā sausuma
laikā ir kļuvis ļoti skaidrs. Galu galā lauksaimniecības nozarē tiek plaši izmantoti laistītāji.
Tomēr esam spēruši svarīgu soli uz priekšu, un mums jāvirzās vēl tālāk.

Luis de Grandes Pascual (PPE).   – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Tā nav sakritība, ka Spānija,
Itālija, Grieķija, Īrija, Portugāle un citas valstis negribīgi pieņem šo tā saukto
Eurovignette direktīvu.

Šī kopējā kritiskā nostāja izriet no mūsu novietojuma, proti, mēs esam nomaļas valstis, un
galu galā tieši mēs segsim šo samērā neparasto nodevu, un to iekasēs dalībvalstis, kas
atrodas Eiropas Savienības ģeogrāfiskajā centrā.

Eurovignette direktīvas pamatojums ir saistīts ar būtiskām pretrunām, un tā pozitīvie elementi
dienu no dienas zaudē nozīmi. Pat pieņemot ārējo izmaksu internalizācijas pamatojumu
kā derīgu sākumpunktu, nav nekāda pamata sodīt smagos kravu transportlīdzekļus un
nesodīt parastos automobiļus, lai mazinātu satiksmes sastrēgumus; tāpat arī vecā
„piesārņotājs maksā” principa piemērošana ir nepārprotami diskriminējoša.

Turklāt, dāmas un kungi, tikai 15 % no saskaņā ar Eurovignette direktīvu iekasētajiem
līdzekļiem, ko uzskata par finansējuma avotu infrastruktūrām, galu galā tiks izmantoti
Eiropas transporta tīklu finansēšanai, taču tā nebūs prasība, tikai ieteikums. Tādējādi finanšu
ministrijas iedalīs līdzekļus, kā vien vēlēsies, atbilstīgi savu valstu interesēm plašajās
infrastruktūru jomās. Galu galā jau atkal tiks kavēts kravu autotransports, kas pašlaik ir
vienīgais veids, kā nodrošināt iekšējā tirgus darbību.
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Tāda ir realitāte, dāmas un kungi! Realitāte, kas ir vēl daudz nopietnāka ekonomikas krīzes
kontekstā. Lai Eiropas produkti būtu konkurētspējīgi pasaules tirgū, mēs nevaram atļauties
eksperimentus, kuri var radīt vēl lielākus zaudējumus jau tā vājajai Eiropas ekonomikai,
piemērojot vēl papildu izmaksas.

Visbeidzot, pārtikas krīze, kurā neapdomīgi tika vainoti Spānijas produkti, ir novedusi pie
negodīgiem sodiem un milzīgiem zaudējumiem tiem, kuriem piemēro Eurovignette direktīvu,
proti, kravu pārvadātājiem un kvalitatīvu kultūru audzētājiem.

Visu minēto iemeslu dēļ, dāmas un kungi, Eiropas Tautas partijas grupas Spānijas delegācija
balsos pret šo direktīvas projektu.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Priekšsēdētāja kungs! Vispārējais princips, ko ievieš ar šo
direktīvu par kravas transportlīdzekļiem — un šeit es runāju par ārējo izmaksu
internalizāciju — ir ļoti vienkāršs un simbolisks. Tas ir moderns un vienlaikus elastīgs
regulējums, lai piemērotu „piesārņotājs maksā” principu, un instruments, lai mazinātu
sastrēgumu problēmas uz lielākajiem valstu autoceļiem.

Tādēļ daudzu runātāju paustās bažas par nelīdzsvarotību attiecībā uz direktīvas
piemērošanas sekām Savienības reģionos autotransporta nozarē — kas daļēji ir pamatotas
— nav būtiskas. Kompromisa teksta, ko lielā mērā ir panācis El Khadraoui kungs, mērķis
ir panākt attiecīgo maksu pakāpenisku piemērošanu, lai to papildinātu ar pakāpenisku
Eiropas autoparku atjaunošanu.

Tomēr, lai pārvarētu iebildumus un bruģētu ceļu Eurovignette regulējuma pieņemšanai un
efektivitātei, ir jānodrošina, pirmkārt, ka direktīva tiek piemērota stingri, pārredzami un
ātri visās dalībvalstīs, un, otrkārt, ka visi ieņēmumi kā papildu resursi tiek novirzīti uz
transporta infrastruktūrām, nevis izmantoti labi zināmu plaisu aizpildīšanai.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Kā mēs visi zinām, šī direktīva ir
kompromiss. Tomēr tas bez šaubām ir labs kompromiss, jo vismaz zināmā mērā ir
pieņemams abām pusēm — gan pārvadātājiem, gan pilsoņiem, kas cieš no trokšņa un
izplūdes gāzēm. Kādas ir šīs direktīvas priekšrocības? Manuprāt, tai ir trīs priekšrocības.

Pirmkārt, ieņēmumu no ceļu maksām iezīmēšana ieguldījumiem uzlabotā transporta
infrastruktūrā, kas ir sabiedrības ekonomikas interesēs un nodrošina labāku drošību un
labākus transporta maršrutus. Otrkārt, iekasēšana ir standartizēta, kas samazina izmaksas
un novērš satiksmes sastrēgumus. Treškārt — un tas ir ļoti svarīgi — dalībvalstīm ir iespēja
un rīcības brīvība nākotnē ietvert tādas izmaksas kā trokšņa un piesārņojošu emisiju
izmaksas ceļu maksās. Tādi ir kontroles mehānismi.

Tie, kas izvairīsies no sastrēgumstundām un satiksmes sastrēgumiem, maksās mazāk, un
tie, kuri brauks ar videi nekaitīgiem un klusiem transportlīdzekļiem, saskarsies ar zemākām
izmaksām. Es ceru, ka šie stimuli nozīmēs, ka nākotnē tiks novērsti satiksmes sastrēgumi
un atjaunoti kravas transportlīdzekļu autoparki. Galu galā mēs apzināmies, ka sarunās
nevar nodrošināt visas vēlmes, taču šiem pozitīvajiem aspektiem, ko mums izdevās panākt
sarunās, pateicoties Parlamenta izturībai, jānodrošina vēlamie pozitīvie rezultāti.

Es arī ceru, ka īstenošana nebūs saistīta ar pārāk lielu birokrātiju, jo tas nodarītu vispārēju
kaitējumu.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Iekļaujot nodevās maksu,
kuras pamatā ir ārējās izmaksas, dalībvalstis varēs to ieviest, lai izmantotu Eiropas ceļu
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tīklu vai konkrētas tā daļas, kā arī jebkādas citas savu autoceļu papildu daļas, kuras neietilpst
Eiropas ceļu tīklā.

Mēs neatbalstām tarifu ierobežojumu apzināto ieviešanu, kas paaugstinās izmaksas
transporta operatoriem no nomaļām dalībvalstīm un pēc tam arī transportēto produktu
cenas. Lai gan direktīva nedrīkst pieļaut diskrimināciju, pamatojoties uz transportuzņēmēja
valstspiederību, tās 7.k pants ļauj dalībvalstīm, kuras ievieš nodevu iekasēšanas sistēmu
un/vai piemēro maksu par infrastruktūras izmantošanu, kompensēt šīs maksas, un tas var
izkropļot konkurenci.

Es uzskatu, ka no infrastruktūras lietotajiem piemērotās maksas un no ārējo izmaksu
segšanas maksas gūtie ienākumi ir jāizmanto, lai atbalstītu Eiropas ceļu tīklu, uzlabotu ceļu
satiksmes drošību un nodrošinātu drošus stāvlaukumus, kas ir absolūti vajadzīgi, lai panāktu
atbilstību piemērojamiem sociālajiem tiesību aktiem.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Mēs visi esam
vienisprātis par vajadzību padarīt kravas pārvadājumus ilgtspējīgākus, bet šis rezultāts ir
sasniedzams galvenokārt ar ieguldījumiem infrastruktūrā, kā arī pakāpeniski atjaunojot
esošos autoparkus.

Realitātē aiz „piesārņotājs maksā” principa slēpjas izteikti neizdevīga konkurētspējas
situācija dažām valstīm salīdzinājumā ar citām, kam ir nopietnas sekas ne tikai uz to
pārvadājumu nozari, kuru lielā mērā veido mazie un vidējie uzņēmumi, bet arī uz to valstu
sistēmām. Tas viss notiks, ja nebūs obligāta pietiekamu resursu pārvirzīšana, lai uzlabotu
transporta infrastruktūru, kā arī pārvadājumu nozares efektivitāti un vides rezultātus —
tam bija jābūt šīs direktīvas svarīgākajam rezultātam.

Sarunas ir sniegušas dažus nebūtiskus pozitīvus rezultātus — es runāju par savstarpējo
izmantojamību un mikroautobusu nomas realizāciju kalnu apvidos — bet kopumā rezultāts
nav apmierinošs. Manuprāt, iespējams, samierināšanas procedūra būtu labākais veids, kā
nogludināt „asos stūrus”, kas vēl nav atrisināti.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Priekšsēdētāja kungs! Ierosinātā direktīva,
iespējams, ir pēdējais piliens, kas salauzīs Lielbritānijas pārvadājumu nozares mugurkaulu.
Šī nozare pēdējās desmitgades laikā ir piedzīvojusi nepārtrauktu lejupslīdi. Pēdējo trīs gadu
laikā licencētu autovadītāju skaits ir samazinājies par 8 %. Ārvalstu furgoni pašlaik kontrolē
80 % no pārkanāla darbībām. Pēdējās desmitgades laikā 20 % no iekšzemes darījumiem ir
pārņēmuši ārvalstu transportuzņēmēji. Aizvien vairāk pieaug lielais ārvalstu
transportuzņēmēju skaits, kas patiesībā ir rezidenti, bet izmanto ārvalstu transportlīdzekļus,
maksājot tikai savu valstu nelielās transportlīdzekļu maksas, un viņi pārņem aizvien lielāku
daļu iekšzemes darījumu.

Var šķist, ka Lielbritānijas transportuzņēmēji vienkārši zaudē darījumus konkurences dēļ
— kas ir iecienīts termins ES vārdu krājumā. Tomēr šī konkurence ir negodīga konkurence.
Lielbritānijas Ceļu fonda licence ir daudz plašāka un degvielas nodoklis lielāks nekā citās
valstīs. Ārvalstu transportuzņēmēji AK izmanto degvielu, ko ieveduši 1000 litru ietilpīgās
tvertnēs. Lai gan ierosinātās maksas piemēros visiem transportlīdzekļiem, šis slogs
Lielbritānijas nozarei varētu būt fatāls. Direktīva ir jānoraida.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Nav šaubu, ka iekšējais tirgus ir
viens no mūsu Eiropas Savienības lielākajiem sasniegumiem un ka efektīvas transporta
struktūras ir tā daļas. Tomēr es personīgi dzīvoju pie ceļa, pa kuru katru gadu transportē
50 miljonus tonnu preču, un es uzskatu, ka papildus cilvēku tiesībām uz efektīvu transportu
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ir arī netālu no autoceļiem dzīvojošo cilvēku tiesības uz aizsardzību pret šā transporta
ietekmi un sekām. Tādēļ šis priekšlikums noteikti ir mazs solis īstajā virzienā, ja to izmantos
tā, ka tiks veikti ieguldījumi, lai uzlabotu aizsardzību pret troksni, nodrošinātu modernus
smagos kravas transportlīdzekļus un — galvenais — modernizētu dzelzceļa tīklus un ritošo
sastāvu.

Pozitīvi ir arī tas, ka būs iespējams piemērot papildu likmi kalnu apvidos. Tomēr man liekas
īpaši apšaubāmi tas, ka šajā jomā plānojam turpināt rīkoties saskaņā ar brīvprātīgas rīcības
principu, proti, tāpat, kā iepriekš, valstis, kas nevēlēsies piemērot Eurovignette, varēs to
vienkārši nedarīt. Tas ne tikai radīs diskrimināciju Eiropā, bet arī rada lielas bažas saistībā
ar ietekmi uz cilvēkiem.

Seán Kelly (PPE).   – Priekšsēdētāja kungs! Šā priekšlikuma vispārējā būtība ir pozitīva,
jo pašlaik ir laikmets, kad mums ir jārisina klimata pārmaiņas utt. visās iespējamās jomās;
ir jāaplūko visi transporta veidi, kas rada piesārņojumu. Uzmanības koncentrēšana uz
smagajiem kravas transportlīdzekļiem saistībā ar nodevu utt. izmantošanu noteikti ir
pamatota.

Viens no jautājumiem, kas mums it sevišķi jāaplūko detalizētāk, ir tas, ka mums jāspēj
izstrādāt tehnoloģiju, kas ražo dzinējus, kuriem vajadzīgs aizvien mazāk degvielas; citiem
vārdiem sakot, kas nobrauc aizvien vairāk jūdžu ar katru galonu degvielas. Tā noteikti ir
viena no jomām, kur jāveic daudz pētījumu; varētu panākt lielus efektivitātes uzlabojumus
ne tikai smagajiem kravas transportlīdzekļiem, bet visam pārējam transportam. Tas nav
minēts, netiek veicināts un netiek pietiekami pētīts.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs! Tas, ka beidzot ir risināts jautājums
par kravas autotransporta nodokļiem un par Eurovignette, pats par sevi ir labas ziņas visiem
eiropiešiem. Tomēr mums vēl tāls ceļš ejams, pirms kravas autotransports uzņemsies
atbilstīgu to izmaksu daļu, ar ko saskaras mūsu sabiedrība: infrastruktūras nolietojums,
piesārņojums, sabiedrības veselība un negadījumi. Es dzīvoju pilsētā, caur kuru katru gadu
izbrauc miljoniem smago kravas transportlīdzekļu, un varu apliecināt, ka iedzīvotāju
pakļautība piesārņojumam reti tiek ņemta vērā.

Un ir arī jautājumi, ko šajā Parlamentā neviens nevēlas risināt: ļoti zemās autovadītāju
algas, sliktie darba apstākļi un nepieņemamie pārbraucienu laiki, kas apdraud visu drošību.
Nebūtu pārspīlēts, ja mēs viņus sauktu par ceļu vergiem.

Tādēļ, jā, ir jāpiemēro maksimāla nodokļu likme, lai veicinātu īsākus pārbraucienus,
kombinētos transporta pārvadājumus, jūras transportu un iekšējo ūdensceļu transportu,
un ir jāmudina Eiropas Savienība un tās kaimiņvalstis censties nodrošināt labākos
iespējamos sociālos nosacījumus. Tomēr nodokļus ir svarīgi piemērot gudri, lai maksātāji
nebūtu MVU, autovadītāji un — vēl mazāk — patērētāji, bet gan lielie pārvadātāji un klienti,
piemēram, lielapjoma piegādes nozare.

Siim Kallas,    Komisijas loceklis  .  – Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos sirsnīgi pateikties
godājamiem deputātiem par viņu komentāriem! Man arī pašam ir daži komentāri.

Pirmkārt, Eurovignette nav Eiropas nodoklis. Tas ir ļoti skaidri jānorāda. Šādā ziņā šis
nosaukums nav īsti veiksmīgs. Gluži pretēji – tā ir direktīva, kas ierobežo un regulē valstu
piemērotās maksas. Mums ir 22 valstis ar dažādām nodevām un maksām dažādiem
transportlīdzekļu veidiem — smagajiem transportlīdzekļiem un privātajiem automobiļiem.
Šīs nodevas maksā visi lietotāji no dažādām valstīm, ja ierodas šajā tīklā.
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Otrkārt, lūdzu, pieņemiet šo kompromisu. Tas ir daudz lielāks un sarežģītāks, nekā izskatās.
Aiz tā ir divas joprojām notiekošas pamata cīņas.

Pirmā cīņa ir par principu — kam jāmaksā par infrastruktūru izmantošanu un par ko tieši
ir jāmaksā. Tātad tas ir solis īstajā virzienā. „Lietotājs maksā” un „piesārņotājs maksā”
princips noteikti turpināsies. Tāds ir attīstības virziens.

Otrā cīņa ir daudz intensīvāka un asāka. Tas ir konflikts starp valstīm, kurām ir smaga
tranzīta satiksme un kuras, protams, vēlas lielāku elastību, lai risinātu savas infrastruktūras
problēmas, un nepārprotami vēlas dalīt infrastruktūras izmantošanas slogu starp nodokļu
maksātājiem un visiem lietotājiem — es uzsveru — visiem lietotājiem: nedrīkst būt
diskriminācijas.

Protams, ir grupa valstu, kuras ir pilnīgi pret to. Tas bija arī acīmredzams debašu laikā. Man
jums jāatgādina, ka 15. oktobrī Padome vienojās par politisku kompromisu. Vairākums
bija minimāls, un cīņa tagad turpinās šeit.

El Khadraoui kungs ir paveicis milzīgu darbu, lai panāktu labu kompromisu un lai izstrādātu
labu priekšlikumu par šo kompromisu. Es jūs patiešām lūdzu atbalstīt šo kompromisu.
Šķiet, ka daudzas tā daļas neapmierina vairākus cilvēkus, bet tas patiešām ir liels solis. Šis
jautājums ir „karājies gaisā” jau vairākus gadus. Tagad mēs speram soli uz priekšu.

Enikő Győri  , Padomes priekšsēdētāja  .  – (HU) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi!
Vispirms vēlos jums visiem pateikties par šīm vērtīgajām debatēm, kurās izskanēja daudz
argumentu un pretargumentu. Tas arī parāda, kā komisārs nupat minēja, ka ir panākts
kompromiss. Pēc lielām grūtībām, problēmām un, protams, cīņas esmu droša, ka šis ir
sekmīgs rezultāts, kā jau minēja Leichtfried kungs. Paldies par Ungārijas prezidentūrai pausto
atzinību.

Tāpat kā ar visiem citiem kompromisiem, ir izstrādāts nopietns, līdzsvarots tiesību akts.
Mums bija jālīdzsvaro vides un ekonomikas ilgtspēja. Es nepiekrītu, ka Padome vides
aizsardzību neuzskatīja par svarīgu. Ja tā nebūtu svarīga, šīs direktīvas nebūtu. Mums bija
arī jāpanāk līdzsvars — un to es vēlos sacīt arī De Grandes Pascual kungam — starp
centrālajām un nomaļajām valstīm. Tiesa, ka Padomē norisinājās dedzīgas debates par
labāko veidu, kā nodrošināt, ka nomaļās dalībvalstis nejūtas izslēgtas, un laika gaitā Padomē
izveidojās kvalificēts vairākums, un es ceru, ka arī Parlamentā — un, manuprāt, šīs diskusijas
to ir arī parādījušas.

Mēs varētu sacīt, ka tas ir tikai piliens jūrā, bet es uzskatu — un esmu gandarīta, ka debašu
laikā daudzi to atzina — ka esam spēruši ļoti svarīgu pirmo soli, lai internalizētu izmaksas
un nodrošinātu ieņēmumu apriti nozarē, pat ja — kā tas ir visu kompromisu gadījumā —
tas nav nevainojams solis, bet es esmu droša, ka mēs spēsim spert turpmākus soļus
nākamajos gados.

Šajā saistībā vēlos minēt trīs konkrētus punktus, par kuriem bija vairāki jautājumi. Pirmais
ir par ieņēmumu izmantošanu, un es vēlos minēt Sterckx komentāru. Vienošanās ietver
detalizētu ieteikumu dalībvalstīm tieši attiecībā uz ieņēmumu izmantošanu un, cita starpā,
tajā noteikts, ka 15 % no gūtajiem ieņēmumiem — un to es uzsveru īpaši Meissner kundzei
— ir jāizmanto, lai finansētu Eiropas transporta tīkla projektus. Es arī vēlos piebilst, ka tas
ir pietiekama kompromisa rezultāts un ka tas ir, kā sacīja Dirk Sterckx, labs un pietiekams,
lai gan, iespējams, tikai pirmais solis īstajā virzienā.
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Arī otru konkrēto jautājumu uzdeva Sterckx kungs, proti, par satiksmes sastrēgumu
izmaksām. Ar Eiropas Parlamentu panāktā vienošanās ietver arī šo problēmu, jo dalībvalstīm
ir iespēja noteikt ceļu izmantošanas maksas ar diferencētām likmēm, pamatojoties uz vietu
un laiku. Kā jūs visi zināt, dalībvalstis var piemērot lielākas infrastruktūras maksas
sastrēgumstundu laikā. Šī palielinātā infrastruktūras maksu diferencēšana mums nodrošina
alternatīvu, lai cīnītos pret satiksmes sastrēgumiem, un, pat ja mēs ārējo izmaksu aprēķinā
ietveram tikai gaisa un trokšņa piesārņojumu, direktīvā ieviestais diferencēšanas mehānisms
joprojām var efektīvi veicināt Eiropas ceļiem raksturīgo satiksmes sastrēgumu
samazināšanos.

Visbeidzot, vēlos runāt par jūsu trešo jautājumu, proti, Lichtenberger kundzes jautājumu
attiecībā uz ārējām izmaksām. Padome jau pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā šā gada
14. februārī, un pēc tam mēs direktīvā pēc Parlamenta pieprasījuma ietvērām noteikumu,
kas paredz, ka mēs sniegsim politisku vēstījumu pilsoņiem saistībā ar smago kravas
transportlīdzekļu ietekmi uz vidi. Šajā nolūkā esam ietvēruši iespēju papildus kalnu apvidos
piemērotajai piemaksai pievienot ārējo maksu Euro 0, 1, 2 un 3 transportlīdzekļu gadījumā.
Tā kā Euro 3 transportlīdzekļi rada mazāk piesārņojuma nekā parējies intensīvi piesārņojošie
transportlīdzekļi, kas ietilpst Euro emisiju kategorijās, dubultās maksas sistēmu tiem
piemēros tikai, sākot no vēlāka datuma, savukārt pārējām kategorijām tā būs piemērojama
jau ar direktīvas stāšanos spēkā. Turklāt ar Eiropas Parlamentu panāktā vienošanās arī
paredz stimulus attiecībā uz mazāk piesārņojošiem transportlīdzekļiem, kas ietilpst Euro
5 un 6 kategorijās, lai veicinātu transportlīdzekļu autoparku atjaunošanu.

Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! No šodienas debatēm ir kļuvis pavisam skaidrs, ka
ar Eurovignette direktīvu transporta nozarē esam spēruši ārkārtīgi svarīgu soli uz priekšu.
Konkrētais ieteikums attiecībā uz smagajiem kravu transportlīdzekļiem ir svarīgs ne tikai
pats par sevi, bet tam ir arī simboliska nozīme. Tā ir pirmā reize, kad piemēro „maksā
piesārņotājs” principu — esmu priecīga, ka to apliecinājāt savos komentāros; ar to tiek
sāktas ilgstošas debates un īstenošanas process, kas virzās uz ārējo izmaksu internalizāciju
attiecībā uz visiem transporta veidiem.

Priekšsēdētāja kungs, Ungārijas prezidentūra ir ļoti gandarīta ar šo vienošanos, kas panākta
ar Eiropas Parlamentu, un esmu pārliecināta, ka pasākums, kurš nupat tika apspriests
debatēs un kuru Parlaments drīz pieņems, var palielināt ekonomikas efektivitāti un
samazināt negatīvo ietekmi uz vidi transporta nozarē, un ka rezultātā Eiropas Savienības
pilsoņi būs ieguvēji no šīs pieņemtās direktīvas.

Saïd El Khadraoui,    referents. – (NL) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties pilnīgi visiem
runātājiem par atbalstu un komentāriem, tajā skaitā tiem, kas ir pret ziņojumu. Transporta
nozare mūsu ekonomikai ir svarīga. Tomēr tā arī rada izmaksas — infrastruktūras un arī
citas izmaksas, piemēram, daļiņas gaisā, troksni, satiksmes sastrēgumus utt.

Ar šo pārskatīto direktīvu mēs beidzot izveidosim Eiropas regulējumu, kas dalībvalstīm
dod iespēju daļēji kompensēt segtās izmaksas, piemērojot tās tiem, kuri tās patiesībā ir
izraisījuši. Tajā pašā laikā šī metode arī ļauj dalībvalstīm gūt resursus, ko atkārtoti ieguldīt
transporta sistēmā, lai to padarītu ilgtspējīgāku un faktiski samazinātu šīs ārējas izmaksas.
Šādā veidā mēs varam mūsu sabiedrībai nodrošināt piemērotāku vidi, palielināt nozares
efektivitāti un arī veicināt godīgākas konkurences nosacījumus starp dažādiem transporta
veidiem, lai tādējādi arī nodrošinātu lielākas iespējas dzelzceļam un iekšzemes ūdensceļiem.
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Es jau iepriekš savā ievadrunā uzsvēru, cik sarežģīti bija panākt kompromisu. Komisijas
Baltās grāmatas mērķis, starp citu, ir panākt ārējo izmaksu obligātu internalizāciju līdz
2020. gadam. Tas nozīmē, ka nākamo dažu gadu laikā gaidāmas dedzīgas diskusijas.

Savukārt šobrīd es, pirmkārt, ceru, ka šī plenārsēde sniegs pietiekamu atbalstu, lai mēs
varētu sākt rīkoties un parādīt, ka Eiropa var pieņemt arī tādus lēmumus, kas ir labvēlīgi
mūsu pilsoņiem. Otrkārt, es ceru, ka vairākas dalībvalstis patiešām sāks izmantot šīs jaunās
iespējas un spēs pamudināt pārējās dalībvalstis pievienoties un nodrošināt labus rezultātus.
Tas mums ļaus nodrošināt plašāku atbalstu, lai virzītos tālāk. Pašlaik saistībā ar šo direktīvu
Komisijai ir daudz jāpaveic, lai varētu turpināties darbs. Nākamo gadu laikā ir arī jāizskata
idejas par citu ārējo izmaksu internalizāciju, par internalizācijas piemērošanu kā obligātu
pienākumu un par citu transportlīdzekļu veidu iekļaušanu. Taču tie ir nākamo gadu darbi.
Mums vispirms jāsper šis solis uz priekšu.

Priekšsēdētājs.   – Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks rīt plkst. 12.00.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    rakstiski. – (PL) Es domāju, ka ir ļoti svarīgi
pabeigt šodienas darbu pie otrā lasījuma attiecībā uz direktīvu par smagajiem kravas
transportlīdzekļiem — Eurovignette direktīvu. Pamata un svarīgākais jautājums ir noteikums,
kas paredz „piesārņotājs maksā” principu, ar kuru saskaņā smagajiem kravas
transportlīdzekļiem, kuri rada lielāku piesārņojumu un lielāku troksni nekā tie, kuri ir
aprīkoti ar dzinējiem, kas atbilst Euro V vai Euro VI standartiem, tiks piemērotas nodevas
par ceļa infrastruktūras izmantošanu. Turklāt ir paredzēta iespēja, ka nodevas ir zināmā
mērā atkarīgas no transportlīdzekļa pārvietošanās (satiksmes sastrēgumi) sastrēgumstundās
— taču maksimālais laiks ir piecas stundas dienā. Es domāju, ka šis risinājums sekmīgi
mudinās izvairīties no konkrētu autoceļa daļu izmantošanas sastrēgumstundās. Turklāt
dalībvalstis varēs noteikt, kā izmantot ieņēmumus no iekasētajām nodevām, taču vismaz
15 % būs jāizmanto, lai finansiāli atbalstītu TEN-T projektus ar mērķi palielināt transporta
ilgtspēju.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    rakstiski  .  – (ET) Ar gandarījumu varu sacīt, ka
Eurovignette direktīva ir nonākusi līdz otrā lasījuma beigām. Ar šo ziņojumu tiek ieviesta
atslēgfrāze „piesārņotājs maksā”, kas nozīmē, ka autotransporta noteikumu izmaiņas ļaus
mums ietvert kravas transportlīdzekļu radītā gaisa un trokšņa piesārņojuma faktiskās
izmaksas nodokļos un maksās, kuras iekasē, kad smagie kravas transportlīdzekļi izmanto
autoceļus. Turklāt direktīvā ir paredzēts, ka šādi iekasētie līdzekļi ir jāizmanto, lai finansētu
efektīvas un videi nekaitīgas transporta sistēmas. Tajā pašā laikā 15 % no iekasētajām
maksām ir jāiegulda Eiropas transporta tīklos: ne tikai autotransporta, bet arī dzelzceļa un
iekšzemes ūdensceļu transporta tīklos.

Lai gan direktīvu piemēros visiem transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas,
es uzskatu, ka šis noteikums ir pārāk plašs, jo šādi transportlīdzekļi galvenokārt darbojas
reģionāli, un tas ir jāreglamentē Eiropas līmenī. Vienlaikus dalībvalstij ir tiesības atbrīvot
transportlīdzekļus, kuru masa ir zem 12 tonnām — iespēja, ko Igaunija izmantos, es ceru.

Runājot par Igauniju, es uzskatu, ka šī direktīva pieliks punktu situācijai, kad mūsu kravas
transportlīdzekļi maksā citās valstīs, savukārt transportlīdzekļi no citām valstīm nemaksā,
lai izmantotu mūsu ceļus. Es ceru, ka valdība pieliks punktu šādai nevienlīdzīgai attieksmei
un noteiks vienlīdzīgus nosacījumus visiem. Direktīva arī paredz stimulu autoparku
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atjaunošanai: jo jaunāks transportlīdzeklis, kas rada mazāku piesārņojumu, jo mazāks ir
piemērotais nodoklis. Tam būs vajadzīgi lieli ieguldījumi no mūsu transporta uzņēmumu
puses, kas būtībā samērā ātri atmaksāsies gan saistībā ar zemāku ceļa nodokli, gan mazāku
degvielas patēriņu.

Dominique Vlasto (PPE),    rakstiski. – (FR) Eurovignette direktīvas pārskatīšana ir ļoti
svarīga, lai efektīvāk integrētu autotransporta radītā piesārņojuma izmaksas — tas tagad
būs iespējams, pateicoties iespējai, ka dalībvalstis varēs ņemt vērā gaisa un trokšņa
piesārņojumu, kā arī sastrēgumus konkrētos maršrutos, kad tās noteiks nodevas smagajiem
kravas transportlīdzekļiem.

Tādos reģionos kā mans reģions, kur starptautiskie kravu pārvadājumi rada sastrēgumus
uz Alpu ceļiem, šis ir sen gaidīts pasākums.

Šī pārskatīšana ir arī pirmais solis virzienā uz godīgas konkurences atjaunošanu starp
Eiropas transportuzņēmējiem, jo dažas dalībvalstis, piemēram, Francija un Vācija, jau
piemēro „piesārņotājs maksā” principu un vēlas, lai ES to piemērotu pārējām valstīm.

Tagad ir svarīgi nodrošināt, lai ieņēmumi no Eurovignette tiešām tiek novirzīti uz projektiem,
kas uzlabo infrastruktūru, samazina piesārņojumu un aizsargā vidi.

Tāpēc es atzinīgi vērtēju dalībvalstu apņemšanos daļu šo ieņēmumu iedalīt TEN-T —
apjomīgam projektam, kura mērķis ir nodrošināt Eiropas teritoriālo kohēziju un uzlabot
piekļuvi tādos reģionos kā Alpi, kur ir nepietiekama infrastruktūra, lai nodrošinātu pāreju
no autotransporta uz citiem transporta veidiem.

Artur Zasada (PPE),    rakstiski. – (PL) Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībai vajadzīgas
saskaņotas pamatnostādnes, kas ļauj dalībvalstīm piemērot maksas par ārējām izmaksām,
kuras rada autotransporta nozare. Tomēr mums jāatceras, ka transporta uzņēmumi, it
sevišķi krīzes laikā, nevarēs atļauties ātri nomainīt savus autoparkus un iegādāties
transportlīdzekļus, kas atbilst Euro V un VI standartiem. Tāpēc mēs nevaram sodīt
transportuzņēmējus pa ārējiem faktoriem, ko viņi nespēj ietekmēt. Manuprāt, mums
jāmēģina panākt maksimāls pagarinājums, kura laikā piemēro stimulus videi nekaitīgākiem
transportlīdzekļiem. Transporta uzņēmumiem, kas iegulda zema oglekļa emisiju līmeņa
tehnoloģijās, jābūt tiesībām uz atbilstīgu laikposmu, kura laikā tiem ir nodrošināti viņu
ieguldījumi, viņi maksā zemākas maksas vai ir atbrīvoti no šāda pienākuma.

Visbeidzot, mēs Parlamentā ļoti bieži uzsveram, ka svarīgākie ir iedzīvotāji. Tāpēc
neaizmirsīsim, ka transporta nozare Eiropas Savienībā ne tikai rada pārmērīgu troksni vai
CO2 emisijas, bet arī nodrošina simtiem tūkstošu darbvietu un būtisku IKP daļu daudzās
dalībvalstīs.

(Sēdi uz dažām minūtēm pārtrauca)

SĒDI VADA: J. BUZEK
Priekšsēdētājs

8.  Balsošanas laiks

Priekšsēdētājs.   – Nākamais darba kārtības punkts ir balsošanas laiks.

(Balsojuma rezultāti un citas detaļas: sk. protokolu)
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8.1.  H.G. Wessberg (SV) iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (A7-0190/2011
– Inés Ayala Sender) (balsošana)

8.2.  Pieprasījums atcelt deputātes Agnes Hankiss imunitāti (A7-0196/2011 – Diana
Wallis) (balsošana)

8.3.  Dažu tekstilpreču izcelsmes apliecinājumi (A7-0156/2011 – Jan Zahradil)
(balsošana)

- Pirms balsošanas:

Jan Zahradil,    referents. – Priekšsēdētāja kungs! Es runāšu īsi — man bija liels gods būt
referentam, kad mums bija iespēja atcelt, nevis pieņemt, tiesību aktu. Šis ir nevajadzīgs
tiesību akts. Es uzskatu, kas tas nevainojami atbilst mūsu ilgtermiņa mērķim, proti, labāka
likumdošana un labāks regulējums, tādēļ varu tikai ieteikt jums visiem atbalstīt šo atcelšanu.
Par to vēlos jums pateikties jau iepriekš.

8.4.  Horvātijas līdzdalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra
darbā (A7-0186/2011 – Debora Serracchiani) (balsošana)

8.5.  Regulas par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta
pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm darbības jomas paplašināšana
(A7-0077/2011 – Sophie Auconie) (balsošana)

- Pirms balsošanas:

Sophie Auconie,    referente. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Kā referente un
to politisko grupu vārdā, kas ir vienojušās, es aicinu atlikt balsošanu par diviem ziņojumiem,
kuri attiecas uz skaidras naudas pārvadājumiem. Es runāju par ziņojumu, ko apspriežam
tagad, un par ziņojumu A7-0076/2011, par kuru notiks balsošana pēc pieciem citiem
punktiem.

Šo atlikšanu pamato procedūra, un tā ir paredzēta, lai nodrošinātu labāko iespējamu
sadarbību ar Komisiju un Padomi. Tāpēc es jūs aicinu atbalstīt šī ziņojuma un tā ziņojuma,
kas sekos pēc pieciem citiem punktiem, atlikšanu.

Priekšsēdētājs.   – Tagad vēlos uzklausīt divus paziņojumus. Es aicināšu uzstāties ar
paziņojumu personu, kas vēlas atbalstīt šo priekšlikumu. Bowles kundze, lūdzu!

Sharon Bowles,    Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētāja. – Priekšsēdētāja kungs!
Es vēlos paskaidrot, ka komiteja ir aicinājusi šo jautājumu atlikt, jo pret mums ir pieļauts
procedūras pārkāpums. Apsvērums, par ko panāca vienošanos rakstiskā trialoga procedūrā
— un tāpēc par to nevar būt šaubu — tika svītrots no COREPER (Pastāvīgo pārstāvju
komiteja) teksta.

Mums arī paskaidroja, ka Komisijas juridiskie dienesti nepieņems tekstu, kas pilnībā neatbilst
vienotai izpratnei, lai gan vienotā izpratne nav juridiski saistoša.

Mēs nevaram pieņemt šīs vienpusējās izmaiņas kā precedentu, tāpēc nebalsosim, līdz
jautājums nebūs atrisināts. Mēs nevaram pieļaut, ka iestāžu vienošanās vai vienota izpratne,
vai kas cits ierobežo šā Parlamenta pilnvaras, kas tam piešķirtas saskaņā ar Līgumu, tāpēc
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šim tekstam nedrīkst ļaut virzīties tālāk. Pirms atsāksies darbs, mums būs skaidri jāvienojas,
ka šāda situācija nedrīkst atkārtoties.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs! Es neesmu pret
priekšlikumu kā tādu, bet, tā kā mēs pirmdienas pēcpusdienā apstiprinām darba kartību
veselu nedēļu uz priekšu, es gribētu zināt, kādēļ šis priekšlikums par atlikšanu netika
iesniegts vakar, bet tikai tagad, pirms balsošanas?

(Parlaments piekrita atlikt balsošanu par diviem ziņojumiem)

8.6.  Globālās satelītu navigācijas sistēmas izmantošana transporta jomā
(A7-0084/2011 – Silvia-Adriana Ţicău) (balsošana)

8.7.  Starptautiskie gaisa transporta nolīgumi, ko noslēdz saskaņā ar Lisabonas līgumu
(A7-0079/2011 – Brian Simpson) (balsošana)

8.8.  Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (A7-0171/2011 –
Saïd El Khadraoui)

8.9.  Eiropas vides ekonomiskie konti (A7-0330/2010 – Jo Leinen) (balsošana)

8.10.  Septītā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrēšanas pasākumu
pamatprogramma (A7-0160/2011 – Jean-Pierre Audy) (balsošana)

- Pirms balsojuma par 47. punktu:

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Es esmu informējis sekretariātu,
ka vēlos iesniegt mutisku grozījumu, kas būtu saistīts ar 27. panta svītrošanu, jo tas ietver
nepatiesu informāciju par svarīgu zinātnisku projektu INDECT. Es vēlos informēt
Parlamentu, ka šis projekts ir apstiprināts ar ētiskas pārbaudes rezultātiem. Šo pārbaudi
veica 2011. gada 15. martā Briselē, un tajā piedalījās speciālisti no Austrijas, Francijas,
Nīderlandes, Vācijas un Apvienotās Karalistes. Šā projekta darba ētiskās revīzijas rezultāts
bija pozitīvs, un projektu sertificēja. Netika konstatētas nekādas problēmas saistībā ar
projekta ētiskajiem aspektiem. Ziņojuma ētiskos aspektus jau no paša sākuma nepārtraukti
uzrauga Eiropas Komisija. Es vēlos to uzsvērt un prasīt Parlamentam parūpēties, lai mūsu
ziņojumā nebūtu informācijas, kam faktiski nav pamata. Tas ir ļoti svarīgs zinātnisko
pētījumu projekts, ko īsteno AGH Zinātnes un tehnoloģiju universitāte Krakovā, kā arī
vairākas Eiropas pētniecības un augstākās izglītības iestādes.

(Mutisko grozījumu noraidīja)

Balsošanas laiku apturēja plkst. 12.15 — evakuācijas apmācības.

SĒDI VADA: S. LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

9.  Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi
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Ziņojums: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Vissvarīgākais ir tas, ka ierosinātajam kandidātam
ir politiska pieredze, kā arī pieredze revīziju un finanšu jomā, lai gan pēdējā varbūt nav tik
spēcīga, cik varētu cerēt. Es balsoju par šo kandidātu, bet uzskatu, ka vairāk ir jādomā par
to, kāda kvalifikācija būtu vajadzīga Revīzijas palātas locekļiem.

Sophie Auconie (PPE),    rakstiski. – (FR) Es atbalstīju priekšlikumu iecelt
Hans Gustaf Wessberg par Revīzijas palātas locekli, jo viņam ir vairāk nekā 30 gadu pieredze
Zviedrijas valsts iestāžu augsta līmeņa vadībā, kā arī privātos uzņēmumos. Lielu daļu savas
profesionālās dzīves viņš ir veltījis privāto uzņēmumu nosacījumu uzlabošanai Zviedrijā,
būdams vadītājs organizācijās, kas pārstāv nozares intereses sabiedrības dzīvē. Viņam ir
arī plaša pieredze valsts dienestā gan kā politiķim, gan kā civildienesta ierēdnim. Viņš ir
bijis Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroja ģenerāldirektors, kas ir neatkarīga valdības
aģentūra, un valsts sekretārs vairākos gadījumos. Tāpēc es esmu pārliecināta, ka viņa
kvalifikācija atbilst šim amatam izvirzītajām prasībām.

Mara Bizzotto (EFD),    rakstiski. – (IT) H.G. Wessberg kunga iesniegtais dzīves apraksts
priekšlikumam iecelt viņu par Revīzijas palātas locekli apliecina prasmes un pieredzi, kas
nenoliedzami atbilst tehniskajiem un zinātniskajiem standartiem, kas noteikti šim amatam.
Sevišķi Wessberg kunga saistība ar privātā sektora uzņēmējdarbības tīklu padara kandidātu
īpaši piemērotu līdzsvara nodrošināšanai starp ES tiesību aktiem un tirgus prasībām, kā
arī Eiropas cilvēku konkrētajām prasībām. Tāpēc es balsoju par šo priekšlikumu Eiropas
Parlamenta lēmumam.

Nessa Childers (S&D),    rakstiski. – Es balsoju par Zviedrijas ierosinājumu
H.G. Wessberg kungam uzņemties darbu Eiropas Revīzijas palātā un aizstāt Lars Heikensten.
Kad Budžeta kontroles komiteja 2011. gada 24. maijā izvaicāja Wessberg kungu, EP deputāti
pauda atzinību par viņa iepriekšējo veikumu gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Ja
H.G. Wessberg kungu iecels, viņš pildīs pienākumus līdz Zviedrijas mandāta beigām, tas ir,
līdz 2012. gada martam, un varētu tikt atkārtoti ievēlēts vēl uz 6 gadiem. Es vēlu viņam
vislabāko jauno pienākumu pildīšanā.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. – (PT) Es novēlu Wessberg kungam panākumus svarīgajā
amatā, kurā viņš izraudzīts, un es esmu pārliecināts, ka viņš pildīs funkcijas, kas viņam
tagad ir uzdotas, ar pilnu apņēmību un kompetenci.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    rakstiski. – (SK) Kā bija gaidāms, Revīzijas palātas
locekļa amata Zviedrijas kandidāta uzklausīšanā nebija problēmu. Kā vēlāk balsojumā
kļuva redzams, galīgais rezultāts deva nelielu pārsvaru šī kandidāta labā. Viņam ir pieredze
ministrijas darbā, kā arī darba pieredze privātajā sektorā. Viņš ir strādājis arī aizsardzības
jomā, ir darbojies ar finansēm un budžetiem augstā līmenī un atbalstījis arī Zviedrijas dalību
ES.

David Martin (S&D),    rakstiski. – Es balsoju par Zviedrijas izvirzīto kandidātu
H.G. Wessberg darbam Eiropas Revīzijas palātā. Wessberg kungs aizstās Lars Heikensten, kas
atstājis amatu, lai kļūtu par Nobela fonda izpilddirektoru. Wessberg kungs sāks pildīt savus
pienākumus pēc oficiālās iecelšanas, ko veiks Ministru padome, kas paredzēta 2011. gada
10. jūnijā.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. – (PT) Revīzijas palāta ir iestāde, kas izskata Eiropas Savienības
ienākumus un izdevumus, lai pārliecinātos par to likumību, kā arī pārliecinātos par finanšu
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labu pārvaldi. Tā darbojas pilnīgi neatkarīgi. Šajā nolūkā tās sastāvā iekļaujamo personu
izvirzīšanā noteicošiem jābūt spēju un neatkarības kritērijiem. Wessberg kungs no Zviedrijas
ir iesniedzis savu dzīves aprakstu, aizpildījis rakstisku anketu, un viņu izvaicāja Budžeta
kontroles komisija. Viņš ir pietiekami labi argumentējis savu kandidatūru, lai pamatotu
savu iecelšanu amatā Revīzijas palātā un spējīgi un neatkarīgi pildītu savus pienākumus.

Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. – Eiropas Parlaments,

ņemot vērā LESD 286. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies
(C7-0103/2011), ņemot vērā to, ka Budžeta kontroles komiteja savā 2011. gada 24. maija
sanāksmē uzklausīja Padomes izvirzīto Revīzijas palātas locekļa amata kandidātu, ņemot
vērā Reglamenta 108. pantu, ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu
(A7-0190/2011),

tā kā H.G. Wessberg atbilst LESD 286. panta 1. punktā noteiktajām prasībām,

apstiprina Padomes priekšlikumu iecelt H. G. Wessberg par Revīzijas palātas locekli; uzdod
priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas palātai,
kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.

Es balsoju pret to, jo uzskatu, ka ir iespējams atrast piemērotāku personu piedāvātajam
amatam profesionālā ziņā.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par ziņojumu par
priekšlikumu iecelt H. G. Wessberg par Revīzijas palātas locekli. Mana lēmuma pamatā ir
visa tā informācija, kas sniegta saistībā ar šo izvēli, tostarp viņa atbildes uz anketas
jautājumiem Revīzijas palātas locekļu kandidātiem, kas pievienotas šim ziņojumam, jo tās
norāda uz atbilstību kritērijiem, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD)
286. panta 1. punktā, un Revīzijas palātas locekļu pilnīgās neatkarības prasībai. Tāpēc es
atzinīgi vērtēju priekšlikumu par Wessberg kunga iecelšanu.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski. – (IT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka
Wessberg kunga pieredze finanšu iestāžu vadībā var būt ieguvums Revīzijas palātai. Kandidāts
atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta
1. punktā, un viņa dzīves aprakstā ir uzrādīti vairāki augsta līmeņa finanšu vadības un
budžeta kontroles amati valsts iestādēs un privātos uzņēmumos. Kandidāta atbildes uz
anketas jautājumiem rāda, ka viņš ir nopietns un lielā mērā motivēts.

Catherine Stihler (S&D),    rakstiski. – Es ar prieku atbalstīju Zviedrijas kandidātu Revīzijas
palātai.

Ziņojums: Diana Wallis (A7-0196/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Ņemot vērā to, ka sūdzības attiecas uz
2004. gadu, kas nozīmē, ka pārkāpumi tika izdarīti, pirms Hankiss kundze kļuva par
Parlamenta deputāti, es balsoju par deputāta imunitātes atcelšanu viņai.

Mara Bizzotto (EFD),    rakstiski. – (IT) Es atbalstu referentes ieteikumam atcelt
Hankiss kundzes imunitāti šajā gadījumā. Pret viņu ierosinātās lietas pamatā ir notikums
2004. gada sākumā, kad viņa vēl nebija Eiropas Parlamenta deputāte. Tāpēc acīmredzot
Reglamenta noteikumi par deputāta imunitāti un privilēģijām nav piemērojami, un tādējādi
viņas imunitātes atcelšana atbilst noteikumiem, kas reglamentē šā Parlamenta institucionālos
un juridiskos aspektus.
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Monika Flašíková Beňová (S&D),    rakstiski. – (SK) Budapeštas Budas Centrālā rajona
tiesa prasa Eiropas Parlamentam atcelt EP deputātes Ágnes Hankiss imunitāti saistībā ar
atjaunoto krimināllietu. Privātpersona izvirzīja apsūdzību pret Ágnes Hankiss, ka viņa,
iespējams, publiski cēlusi neslavu, un jo īpaši par mirušas personas — prasītāja tēva —
piemiņas aizskārumu. Pamatojoties uz minētajiem faktiem un saskaņā ar Juridiskās
komitejas reglamentu, es uzskatu, ka būtu pareizi šajā gadījumā ieteikt imunitāti atcelt.

Bruno Gollnisch (NI),    rakstiski. – (FR) Wallis kundze apgalvo, ka Eiropas Parlaments
vienmēr piemēro vienus un tos pašus principus saistībā ar savu deputātu imunitātes
atcelšanu. Tie ir ciniski meli. Lietā, kas bija saistīta personiski ar mani, Eiropas Kopienu
Tiesa 2010. gadā nolēma, ka Parlaments ir pārkāpis manas kā EP deputāta tiesības — un
tas pārkāpa tās vēlreiz pagājušajā mēnesī tieši tādā pašā veidā!

Tas, ka referente saka, ka EP deputāta imunitāte ir atceļama tāpēc, ka piezīmes, par kurām
viņš vai viņa tiek kritizēta, nav saistītas ar viņa vai viņas deputāta darbības jomu, ir absolūts
absurds juridiskā ziņā. Ja tā būtu bijis, tiesvedība nebūtu bijusi iespējama! Tāds ir pašreizējā
8. panta pamats. Pēc definīcijas 9. pants attiecas uz darbībām ārpus šā Parlamenta darbības
jomas! Parlaments tagad saglabā vai atsauc imunitāti saskaņā ar to, kā tam liekas: vienā
gadījumā tas to atceļ politisku uzskatu dēļ, bet citā gadījumā saglabā to attiecībā uz aizdomās
turēto par izvairīšanos no nodokļiem, uzskatot to par fumus persecutionis piemēru. Tā kā
es esmu ciešāk saistīts ar vārda brīvību, nevis šā Parlamenta pseido demokrātiem, es
sistemātiski atteikšos atcelt imunitāti vienam no saviem kolēģiem deputātiem neatkarīgi,
no kuras politiskās grupas viņš ir, par savu uzskatu paušanu, lai cik lielā mērā tie atšķirtos
no maniem uzskatiem.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski. – (LT) Atbildīgā komiteja iesaka (vienprātīgi) atcelt
deputāta imunitāti, jo Budapeštas Budas Centrālā rajona tiesa lūdz Eiropas Parlamentu
atcelt deputātes Ágnes Hankiss imunitāti saistībā ar atsākto krimināllietu, ko noteicis
Ungārijas Republikas Augstākās tiesas 2009. gada 12. novembrī pieņemtais spriedums.
Privātpersona apsūdz Ágnes Hankiss, ka viņa, iespējams, publiski cēlusi neslavu (Ungārijas
kriminālkodeksa 179. daļa), proti, atbilstīgi Ungārijas Kriminālkodeksa 181. daļai viņai
izvirzīta apsūdzība par mirušas personas — prasītāja tēva — piemiņas aizskārumu
paziņojumā, kas pausts 2004. gada 23. janvārī raidījuma Péntek 8 mondatvadász laikā.
Augstākā tiesa 2009. gada 12. novembrī konstatēja, ka tiešām noticis krimināllikuma
materiālo tiesību normu pārkāpums, un pieņēma lēmumu par lietas atsākšanu, kas jāveic
Budas Centrālajai rajona tiesai. Tiesai ir jāatsāk lietas izskatīšana, ņemot vērā Augstākās
tiesas lēmumā izklāstītos apsvērumus. Budas Centrālā rajona tiesa 2010. gada 31. martā
atsāka lietas izskatīšanu. Tajā pašā dienā lietas izskatīšanu apturēja, pamatojoties uz to, ka
Ágnes Hankiss ir piešķirta Eiropas Parlamenta deputāta imunitāte. Centrālā rajona tiesa
2010. gada 6. jūlijā attiecīgi pieprasīja šo imunitāti atcelt.

David Martin (S&D),    rakstiski. – Es balsou par to, ka tiek atcelta neslavas celšanā
apsūdzētās Ágnes Hankiss deputāta imunitāte. Hankiss kundzes imunitāte tika atcelta tāpēc,
ka attiecīgie notikumi risinājās 2004. gadā, pirms viņa tika ievēlēta Eiropas Parlamentā
(2009. gada jūlijā), un šī lieta neattiecas uz viņas kā EP deputātes politiskajām darbībām.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    rakstiski. – (FR) Deputāta imunitāte neskar parastas
krimināllietas. Ágnes Hankiss var tikt tiesāta, neapšaubot viņas darbības Parlamentā. Es
balsoju par viņas imunitātes atcelšanu.
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Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. – Tā kā Ágnes Hankiss saskaņā ar Ungārijas
kriminālkodeksa 181. daļu tiek izvirzīta apsūdzība par iespējamu neslavas celšanu
paziņojumā, kas sniegts raidījumā 2004. gada 23. janvārī, es balsoju „par”.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. – (PT) Priekšsēdētājs 2010. gada 6. septembra
sēdē paziņoja, ka viņš ir saņēmis vēstuli, ko 2010. gada 6. jūlijā sūtījusi Budapeštas Centrālā
rajona tiesa, prasot atcelt Hankiss kundzes deputāta imunitāti saskaņā ar Reglamenta
6. panta 2. punktu. Saskaņā ar to pašu Reglamenta pantu priekšsēdētājs šo pieprasījumu
pārsūtīja Juridiskajai komitejai. Juridiskās komitejas ziņojumā, par kuru balsoja vienprātīgi,
tika secināts, ka šī lieta neattiecas uz Hankiss kundzes kā Parlamenta deputātes politiskās
darbības jomu. Tā turpretī attiecas uz paziņojumu, kas tika izdarīts 2004. gadā, ilgi pirms
viņa tika ievēlēta par Eiropas Parlamenta deputāti. Referente nav atradusi arī neko, kas
liecinātu par fumus persecutionis: tas ir, par pietiekami nopietnām un precīzām aizdomām,
ka lieta ir uzsākta ar nodomu nodarīt deputātei politisku kaitējumu. Tāpēc es atbalstu
Juridiskās komitejas priekšlikumu un balsoju par Hankiss kundzes deputāta imunitātes
atcelšanu.

Aldo Patriciello (PPE),    rakstiski. – (IT) Budas Centrālā rajona tiesa 2010. gada 6. jūlijā
nosūtīja pieprasījumu atcelt Ágnes Hankiss imunitāti saistībā ar Ungārijas Republikas
Augstākās tiesas 2009. gada 12. novembra spriedumu par kriminālprocesa atsākšanu. Pēc
paziņojuma, kas tika pausts raidījumā, 2004. gada 23. janvārī Hankiss kundze tika apsūdzēta
par iespējamu publisku neslavas celšanu un jo īpaši par mirušas personas piemiņas
aizskārumu.

Izskatot sprieduma pārsūdzību, 2009. gada 25. martā Budapeštas Municipālā tiesa attaisnoja
Hankiss kundzi izvirzītajās apsūdzībās, bet 2009. gada 12. novembrī Ungārijas Augstākā
tiesa pieņēma lēmumu par lietas izskatīšanas atsākšanu, kas jāveic Budas Centrālajai rajona
tiesai. Lietas izskatīšana tika atsākta 2010. gada 31. martā un tajā pašā dienā tika apturēta,
pamatojoties uz to, ka Ágnes Hankiss ir piešķirta deputāta imunitāte. Šo iemeslu dēļ, kā arī
tādēļ, ka šī lieta neattiecas uz Hankiss kundzes kā Eiropas Parlamenta deputātes politiskās
darbības jomu, bet ir saistīta ar paziņojumu, kas tika sniegts ilgi pirms viņas ievēlēšanas
par deputāti, es balsoju par viņas deputāta imunitātes atcelšanu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski. – Es balsoju „par”. Lieta attiecas uz iespējamu
neslavas celšanu, kas neattiecas uz Hankiss kundzes kā EP deputātes politisko darbību jomu,
bet, tieši otrādi, ir saistīta ar paziņojumu, kas tika sniegts 2004. gadā, pirms viņa tika ievēlēta
par EP deputāti. Referente arī nav atradusi neko, kas liecinātu par fumus persecutionis.

Ziņojums: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo tas ir saistīts ar
Komisijas mērķiem vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus ar mērķi radīt labāku un skaidrāku
tiesisko vidi uzņēmējdarbībai, galvenokārt attiecībā uz to muitas formalitāšu vienkāršošanu,
kuras veic tekstilpreču importētāji.

Roberta Angelilli (PPE),    rakstiski. – (IT) Regula (EK) Nr. 1541/98 un Regula (EEK)
Nr. 3030/93, ko sākotnēji pieņēma, lai īstenotu tirdzniecības politikas pasākumus
tekstilrūpniecības nozarē, tagad ir kļuvušas par novecojušiem instrumentiem, kas kavē
brīvo tirgu un ir slikti pielāgotas grozījumiem jaunajā regulatīvajā vidē.

Vēl pavisam nesen kvantitatīvi ierobežojumi importam, kas radušies Pasaules Tirdzniecības
organizācijā (PTO), bija spēkā dalībvalstīs kopā ar īpašiem aizsardzības noteikumiem par
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tekstilprecēm no Ķīnas Tautas Republikas. Šie ierobežojumi tika svītroti līdz ar PTO
nolīguma izbeigšanos 2005. gadā, tāpat kā tas notika ar noteikumiem Ķīnai 2008. gadā.
Tāpēc vienīgā efektīvā metode, kā novērst izkropļojumus tirgū un turpināt tekstilpreču
importa kontroli, joprojām ir atkarīga no šāda importa pārbaudes procedūrām, kas prasa
norādīt izcelsmes valsti. Šī norāde faktiski ir ietverta priekšlikumā regulai par „Made in”
izcelsmes zīmi, ko pieņēma 2010. gada 21. oktobrī, ar ko ievieš kontroles mehānismu
nolūkā vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus, lai radītu labāku, skaidrāku tiesisko regulējumu
uzņēmējdarbībai un patērētāju aizsardzībai.

Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski. – (LT) Es balsoju par šo dokumentu, ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 1541/98 par izcelsmes apliecinājumu dažām tekstilprecēm, kas
iekļautas kombinētās nomenklatūras XI iedaļā un ir laistas brīvā apgrozībā Kopienā, kā arī
par šāda apliecinājuma akceptēšanas nosacījumiem, un groza Padomes Regulu (EEK)
Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilpreču importam no trešām
valstīm. Pasaules Tirdzniecības organizācija 2005. gadā atcēla ierobežojumus importam
no dalībvalstīm, un Eiropas Savienībai būtu jāvienkāršo arī spēkā esošie tiesību akti, lai
radītu labāku un skaidrāku tiesisko vidi uzņēmējdarbībai, galvenokārt attiecībā uz muitas
formalitāšu vienkāršošanu, kuras jākārto tiem, kas importē noteiktas tekstilpreces, lai laistu
tās brīvā apgrozībā Kopienā. Es uzskatu, ka minētie grozījumi nodrošinās vienotus
noteikumus importam un pielīdzinās noteikumus saistībā ar tekstilpreču importu citu
rūpniecības preču importa noteikumiem, kam būtu jāuzlabo vispārējā tiesiskās vides
saskaņotība šajā jomā.

Slavi Binev (NI),    rakstiski. – (BG) Es atbalstīju J. Zahradil ziņojumu, jo uzskatu, ka Padomes
Regula (EK) Nr. 1541/98 par noteiktu tekstilpreču izcelsmes apliecinājumu ir savu laiku
nokalpojusi. Ar Padomes 1998. gada regulu tika ieviesti instrumenti tekstilpreču importa
kontrolei, kas ļāva īstenot PTO nolīgumu. Līdz ar PTO nolīguma darbības beigām
2005. gadā un ar īpašo aizsardzības pasākumu izbeigšanos 2008. gadā Padomes regula
turpināja darboties, bet importa ierobežošanas pasākumus, kas tajā bija noteikti, var
pārvaldīt, lietojot citus instrumentus.

Mara Bizzotto (EFD),    rakstiski. – (IT) Lai gan šo regulu atcelšana var izskatīties pozitīvs
un atzinīgi vērtējams solis tiesību regulējuma vienkāršošanas ziņā, tomēr tā nozīmētu, ka
mūsu tekstilrūpniecībai tiek liegti joprojām iedarbīgi aizsardzības veidi pret negodīgu
konkurenci no tādām valstīm kā, piemēram, Ķīna.

Kritiku neiztur referenta apgalvojumi, ka nākamais tiesību regulējums par „Made in”
izcelsmes zīmi un jauniem Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgumiem drīz būs labs
risinājums mūsu rūpniecības aizsardzības problēmai — mēs joprojām gaidām uz Padomes
reakciju saistībā ar izcelsmes zīmi, bet liekas, ka tai nav nodoma atbalstīt regulu, ko
Parlaments pieņēma pagājušajā rudenī ar pārliecinošu vairākumu. Liekas, ka noteikti būs
saprātīgāk gaidīt, līdz būs skaidrs tiesiskais regulējums, kas paredz noteiktu tekstilpreču
turpmāko importu no Tālajiem Austrumiem, pirms mēs sākam atcelt vecos tiesību aktus.
Tādēļ es balsoju pret ziņojumu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    rakstiski. – (LT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo tā primārais
mērķis ir atcelt pašreiz spēkā esošo ES regulējumu, nosakot papildu prasības ES importēto
tekstilpreču izcelsmes apliecinājumam, tādējādi vienkāršojot spēkā esošos tiesību aktus
un radot labāku un skaidrāku tiesisko vidi uzņēmējdarbībai. Kad Pasaules Tirdzniecības
organizācija (PTO) 2008. gadā atcēla ierobežojumus tekstilpreču importam no Ķīnas, ES
faktiski bija vajadzīgs tiesību instruments tirdzniecības regulēšanai ar trešām valstīm un
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ES iekšējā tirgus un savu ražotāju aizsargāšanai. Taču šādas sarežģītas administratīvas
procedūras tagad vairs nav samērīgas, īpaši tāpēc, ka kādā citā ES regulā noteikts pienākums
norādīt izstrādājuma izcelsmes valsti muitas dokumentos, pirms tas tiek laists brīvā
apgrozībā ES tirgū, un patērētāju aizsardzība arī pašlaik tiek pastiprināta ES, palielinot
informācijas daudzumu, ko sniedz patērētājiem.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. – (PT) Es esmu par to, ka tiek atcelta Padomes
regula par noteiktu tekstilpreču izcelsmes apliecinājumu, jo uzskatu, ka jāpieliek pūles, lai
vienkāršotu pašreizējos tiesību aktus un radītu skaidrāku tiesisko vidi uzņēmējdarbībai.
Tomēr jāpiebilst, ka, manuprāt, ir svarīgi saglabāt alternatīvus kontroles mehānismus tādu
izstrādājumu importam ES, lai izvairītos no tirgus svārstībām, kas rodas, palielinot šādu
importu.

Mário David (PPE),    rakstiski. – (PT) Mans raksturs liek man iestāties par birokrātijas
samazināšanu un vienkāršāku administrēšanu. Kad runa ir par anahronismu likvidēšanu,
es pilnībā esmu par to. Šajā gadījumā ir tieši tā. Faktiski nevajadzīgu administratīvu slogu
pastāvēšana, kā tas bija ar izcelsmes apliecinājumu noteiktām tekstilprecēm gadījumos,
kad nav nekādu kvantitatīvu ierobežojumu šo izstrādājumu importam Eiropā, vai
gadījumos, kad ir jāuzrāda importa atļauja, tikai traucē starptautiskās tirdzniecības vieglai
norisei, ko mēs vēlamies panākt. To atzīstot, un lai gan tas nav tieši saistīts ar šo pasākumu,
es vēlos arī izcelt to, cik svarīgi ir saglabāt status quo attiecībā uz pašreizējiem Pasaules
Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumiem, īpaši saistībā ar pasaules tekstilizstrādājumu
un apģērbu tirgu, konkrētāk — grozījumus noteikumos par tekstilpreču un apģērba importu
apstākļos, kad ES ekonomikā notiek smaga lejupslīde dažādās dalībvalstīs.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka Komisijas
priekšlikums dod ieguldījumu pārmērīgu administratīvo slogu un papildu izmaksu
samazināšanā uzņēmējdarbībai, padarot noteikumus par noteiktu tekstilpreču importu
vienotākus.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. – (PT) Atceļot Padomes Regulu (EK) Nr. 1541/98, ir iecerēts
atbrīvoties no pienākuma importētājiem sniegt apliecinājumus par noteiktu izstrādājumu
izcelsmi. Tā kā šos izstrādājumus var brīvi importēt, to izcelsmes pierādīšana ir acīmredzami
nevajadzīga, tomēr saglabājas zināmas šaubas par šo veicinošo pasākumu. Es nevaru
neuzsvērt to, ka jānodrošina Eiropas iekšienē pārdoto izstrādājumu kvalitāte un jāgarantē
nekaitīgums tiem, kuri tos lieto. Papildus tam, ka vienkārši ir zināma tekstilpreču izcelsme
ārpus Savienības, ir svarīgi nodrošināt, ka tiek ievēroti Eiropas standarti, un nepieļaut, ka
izejvielas un apstrādātas preces nonāk Eiropas Savienībā un tiek tur pārdotas, neievērojot
obligātos nosacījumus. Es uzskatu arī, ka svarīgāk ir nevis pārliecināties par to, kāda tipa
produkti ir izmantoti tekstilizstrādājumu ražošanā, bet novērtēt, vai tie atbilst konkurences
noteikumiem un vai ir ievērota darba ņēmēju cieņa un tiesības, jo palielinās to gadījumu
skaits, kad šīs tiesības tiek pārkāptas. Tas rada nepieņemamas sekas pašiem darba ņēmējiem
un Eiropas tekstilrūpniecības nozares dzīvotspējai, īpaši Portugālē, kam ir bijis jākonkurē
ar ražotājiem, kuri sistemātiski neievēro šādus noteikumus un tiesības.

José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. – (PT) Šis ziņojums attiecas uz priekšlikumu
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1541/98 par
izcelsmes apliecinājumu dažām tekstilprecēm, kas iekļautas kombinētās nomenklatūras
XI iedaļā un ir laistas brīvā apgrozībā Kopienā, kā arī par šāda apliecinājuma akceptēšanas
nosacījumiem, un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem
konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm. Grozījumi, kas tagad ieviesti

53Eiropas Parlamenta debatesLV07-06-2011



regulatīvajā vidē, ļauj uzlabot tirdzniecības politikas pasākumus, īpaši pēc importa
pieplūduma no Ķīnas Tautas Republikas, ieviešot kontroles instrumentus tekstilpreču
importam no trešām valstīm. Es balsoju par šo ziņojumu, jo, būtiski uzlabojot patērētājiem
sniegto informāciju, visiem dalībvalstu iedzīvotājiem būs iespēja izdarīt informētu un
atbildīgu izvēli, un viņi varēs izvēlēties izstrādājumus, kas izgatavoti ES.

João Ferreira (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Komisijas priekšlikums, kas pieņemts šajā
ziņojumā, tiecas vienkāršot importētājiem veicamās muitas formalitātes par dažām
tekstilprecēm, kuras laistas brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā. Tāpēc tajā ierosināts atcelt
izcelsmes apliecinājumu pieņemšanas nosacījumus dažiem tekstilizstrādājumiem un
tekstilprecēm no trešām valstīm. Ietverto izstrādājumu saraksts ir plašs, tajā ietilpst: zīds,
vilna, kokvilna, citas augu tekstilšķiedras, sintētiskas un mākslīgas šķiedras; filcs un neausti
audumi; paklāji un citi grīdas tekstilsegumi; īpaši audumu materiāli, mežģīnes, polsterējums
un izšuvumi, adījumi vai tamborējumi; apģērba gabali, apģērba piederumi un daudz kas
cits. Starptautiskās tekstilizstrādājumu tirdzniecības liberalizēšanas sekas ir pārāk labi
zināmas tādās valstīs kā, piemēram, Portugāle, likvidējot importa ierobežojumus un īpašus
aizsardzības noteikumus.

Šā priekšlikuma mērķis atbilstīgi iepriekšējiem pasākumiem ir vēl vairāk atvieglot dzīvi
lielākajiem Eiropas importētājiem, kas ir tā lielākie ieguvēji, jo viņi varēs piekļūt izejvielām
un lētiem gataviem izstrādājumiem, upurējot valsts rūpniecību un tūkstošiem darbavietu.
Neskatoties uz to, ka Parlamenta rezolūcijās jau sen, pēdējo reizi 2010. gadā, ir bijusi
prasība, lai izcelsmes valsts parādītos marķējumā un lai būtu pieejama informācija par
dažādu preču izcelsmi, tā ir tikusi atlikta.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Šajā ziņojumā ir pieņemts Komisijas
priekšlikums vienkāršot importētājiem veicamās muitas formalitātes par dažām
tekstilprecēm, kas laistas brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā.

Tādējādi tajā ierosināts atcelt izcelsmes apliecinājumu pieņemšanas nosacījumus dažiem
tekstilizstrādājumiem un tekstilprecēm no trešām valstīm. Ietverto izstrādājumu saraksts
ir plašs, tajā iekļauts: zīds, vilna, kokvilna, citas augu tekstilšķiedras, sintētiskas un mākslīgas
šķiedras; filcs un neausti audumi; paklāji un citi grīdas tekstilsegumi; īpaši audumu materiāli,
mežģīnes, polsterējums un izšuvumi, adījumi vai tamborējumi; apģērba gabali, apģērba
piederumi un daudzi citi.

Starptautiskās tekstilizstrādājumu tirdzniecības liberalizēšanas sekas ir pārāk labi zināmas
tādās valstīs kā, piemēram, Portugāle, likvidējot importa ierobežojumus un īpašus
aizsardzības noteikumus.

Šā priekšlikuma mērķis atbilstīgi iepriekšējiem pasākumiem ir vēl vairāk atvieglot dzīvi
lielākajiem Eiropas importētājiem, kas ir tā galvenie ieguvēji, jo viņi varēs piekļūt izejvielām
un lētiem gataviem izstrādājumiem, upurējot valsts rūpniecību un tūkstošiem darbavietu.

Neskatoties uz to, ka Parlamenta rezolūcijās jau sen, pēdējo reizi 2010. gadā, ir bijusi
prasība, lai izcelsmes valsts tiktu norādīta marķējumā un lai būtu pieejama informācija par
dažādu preču izcelsmi, tā ir tikusi atlikta, par ko mēs paužam nožēlu.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    rakstiski. – (SK) Komisija cita starpā cenšas atbalstīt
importa noteikumu vienādošanu, saskaņojot tekstilizstrādājumu importa noteikumus ar
noteikumiem citu rūpniecības izstrādājumu importam. Tam būtu jāuzlabo tiesiskās vides
vispārējā kohēzija šajā jomā. Juridiskais instruments, kas jāatceļ, attiecas uz nosacījumiem
apliecinājuma pieņemšanai par dažu tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu izcelsmi trešās
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valstīs. Manuprāt, mērķim ir jābūt tirdzniecības politikas pasākumu īstenošanai, kas palīdzēs
novērst tirgus izkropļojumus, ko rada straujš importa palielinājums no tādām trešām
valstīm kā, piemēram, Ķīna.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski. – (LT) Es atbalstīju šo dokumentu, jo Komisijas
priekšlikums atcelt Padomes Regulu (EK) Nr. 1541/98 un grozīt Padomes Regulu (EEK)
Nr. 3030/93, ko virza Eiropas Savienības politikas apņēmība vienkāršot spēkā esošo tiesisko
vidi uzņēmējdarbībai, galvenokārt, lai vienkāršotu muitas formalitātes, kas jākārto
importētājiem attiecībā uz dažām tekstilprecēm, kuras laistas brīvā apgrozībā Kopienā,
kas iekļautas kombinētās nomenklatūras XI iedaļā. Turklāt Komisijas mērķis ir arī stiprināt
vienotus noteikumus importam un pielīdzināt noteikumus saistībā ar tekstilpreču importu
citu rūpniecības preču importa noteikumiem, kam būtu jāuzlabo vispārējā tiesiskās vides
saskaņotība šajā jomā. Komisijas viedoklis ir tāds, ka ļoti ierobežotie tirdzniecības politikas
pasākumi tekstilrūpniecības nozarē, ko Eiropas Savienība piemēro, ir veicami, nenosakot
pārmērīgu slogu attiecībā uz izcelsmes apliecinājuma sniegšanu visam importam. Tas arī
palīdz novērst tirgus kropļojumu problēmu, ko radītu šādu tekstilizstrādājumu importa
pieplūdums ES tirgū, ja pieļaujamās kvotas netiktu ievērotas.

David Martin (S&D),    rakstiski. – Es balsoju par šo ziņojumu, kam pamatā ir Eiropas
Savienības politikas apņemšanās vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus, lai radītu labāku
un skaidrāku tiesisko vidi uzņēmējdarbībai, galvenokārt saistībā ar muitas formalitāšu
vienkāršošanu, kas jāveic importētājiem attiecībā uz dažām tekstilprecēm, kuras laistas
brīvā apgrozībā ES.

Clemente Mastella (PPE),    rakstiski. – (IT) Mēs stingri atbalstījām šo ziņojumu, ņemot
vērā ES politikas apņemšanos vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus. Mūsu mērķis ir radīt
labāku, skaidrāku tiesisko vidi uzņēmējdarbībai. Eiropas tirdzniecības politikas pasākumi
tekstilrūpniecības nozarē var tikt veikti bez pārmērīgajām prasībām attiecībā uz visu
importa preču izcelsmes apliecināšanu. Lai arī turpmāk kontrolētu to tekstilpreču importu,
uz kurām joprojām attiecas kvantitatīvi ierobežojumi un kuru izcelsme ir valstīs, kas vēl
nav Pasaules Tirdzniecības organizācijas locekles, ES tagad paļausies uz importa atļaujām.
Tajā pašā laikā attiecībā uz preču grupām, kas iekļautas kombinētās nomenklatūras XI iedaļā,
uz kurām neattiecas kvantitatīvi importa ierobežojumi un kas laistas brīvā apgrozībā
Eiropas Savienībā, tiek piemērota ex post statistiskas uzraudzības sistēma, lai pārraudzītu
to ietekmi uz ES tirgu. Mēs vēlamies norādīt, ka papildus iepriekš minētajiem importa
kontroles mehānismiem kopš 2010. gada ir bijusi obligāti jānorāda izcelsmes valsts dažiem
trešo valstu izstrādājumiem, lai labāk informētu patērētājus par to izcelsmi. Mums tagad
jāmēģina stiprināt vienotus noteikumus importam un pielīdzināt noteikumus saistībā ar
tekstilpreču importu citu rūpniecības preču importa noteikumiem, kam būtu jāuzlabo
vispārējā tiesiskās vides saskaņotība šajā jomā.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. – (PT) Balsojuma iznākums pauž izpratni, ka norāde „made in”
ir būtiska tirgus pārredzamībai un skaidrības sniegšanai patērētājiem par izcelsmi precēm,
kuras viņi lieto.. Ir jāstiprina ES ekonomika, uzlabojot ES rūpniecības konkurētspēju
globālajā ekonomikā. Konkurence var būt godīga tikai tad, ja pasaules ekonomika darbojas
saskaņā ar skaidriem noteikumiem ražotājiem, eksportētājiem un importētājiem, vienlaikus
ņemot vērā arī kopējās sociālās un vides normas. Šā priekšlikuma mērķis ir kodificēt spēkā
esošos tiesību aktus par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju. Tomēr
ir jāizsaka nožēla, ka joprojām vēl nav iespējams pārraudzīt preces ceļu no tās sākuma
punkta.
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Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. – Tā kā ziņojums ir par Komisijas priekšlikumu,
kura mērķis ir vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus, lai radītu labāku un skaidrāku tiesisko
vidi uzņēmējdarbībai, galvenokārt saistībā ar muitas formalitāšu vienkāršošanu, kas jāveic
importētājiem attiecībā uz tekstilprecēm, es balsoju „par”.

Claudio Morganti (EFD),    rakstiski. – (IT) Es balsoju pret šo ziņojumu, jo tas balstās uz
nepamatotiem priekšnosacījumiem un neskaidriem nākotnes pieņēmumiem.

Tajā apgalvots, ka apliecinājums par izcelsmi ir nelietderīgs, jo tajā deklarē, ka Eiropas
Savienība var pati sevi aizsargāt, pamatojoties uz statistiskas ex post muitas uzraudzības
sistēmu. Tomēr tajā nekas nav teikts, piemēram, par to, ka „atjauninātais Kopienas Muitas
kodekss” ne tuvu nav pilnībā darboties spējīgs un tajā joprojām ir vairākas acīmredzamas
nepilnības, īpaši attiecībā uz sistēmas pilnīgo datorizāciju — ļoti vajadzīgo pasākumu.

Tajā pašā laikā ziņojumā pārmērīgi uzsvērts, ka C. Muscardini ziņojuma īstenošana par
„Made in” izcelsmes zīmi, ko cita starpā mēs stingri atbalstījām, palīdzēs aizsargāt izcelsmes
zīmi. Protams, man ir prieks, ka referents ir tik pārliecināts, bet pašlaik izcelsmes zīmes
regulējuma vēl nav, un mēs patiešām nezinām, vai tas tik pieņemts, kad un kā tas tiks
pieņemts.

Tāpēc būtībā es uzskatu, ka šis ziņojums ir bīstams lēciens tukšumā ar nopietnām sekām,
kā parasti, tekstilrūpniecībai, pret kuru Eiropas Savienība joprojām izturas slikti vispārējas
vienaldzības noskaņā.

Cristiana Muscardini (PPE),    rakstiski. – (IT) Zahradil kunga priekšlikuma pieņemšanas
dēļ vēlreiz ir atsākušās debates par izcelsmes zīmes nozīmi precēm no trešām valstīm kā
pasākumu, kas plānots, lai īstenotu tirdzniecības politiku, kura var novērst tirgus
traucējumus ārvalstu importa radīto risku dēļ, un lai sakārtotu sarežģīto tiesisko vidi, kas
pašlaik apgrūtina mazo un vidējo uzņēmumu attīstību.

Tāpēc es iestājos par regulu, kura pastiprina Eiropas tekstilpreču importa noteikumu
vienotību, pielīdzinot tos noteikumiem par citām rūpniecības precēm. Tomēr mums būtu
jāpatur prātā fakts, ka pat tad, ja izmantojam ex ante un ex post kontroles mehānismus, lai
novērtētu trešo valstu importa ietekmi uz Eiropas tirgu, Eiropas Savienība vēl nav spējusi
pieņemt kontroles mehānismu, pamatojoties uz godīgu un svarīgu informāciju patērētājiem,
piemēram, informāciju, ko dod izcelsmes zīme. Es ceru, ka arī Padome ātri nonāks pie
pozitīva secinājuma par izšķirīgajiem soļiem, ko Parlaments veicis, lai nodrošinātu
izsekojamību un pareizu informāciju par precēm. Šie pasākumi nodrošinās gan to, ka
cilvēki uzzinās pienācīgu, ticamu informāciju par precēm tirgū, gan arī tā liks viņiem
novērtēt Eiropas ražošanas vienreizību.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par šo ziņojumu par
priekšlikumu Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1541/98
par izcelsmes apliecinājumu dažām tekstilprecēm, kas iekļautas kombinētās nomenklatūras
XI iedaļā un ir laistas brīvā apgrozībā Kopienā, kā arī par šāda apliecinājuma akceptēšanas
nosacījumiem, un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem
konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm. Es balsoju „par” ar zināmiem
iebildumiem, bet es to darīju, jo kopumā ziņojums ir pozitīvs un saskan ar ES politikas
apņemšanos vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus, lai radītu labāku un skaidrāku tiesisko
vidi uzņēmējdarbībai, galvenokārt saistībā ar muitas formalitāšu vienkāršošanu, kas jāievēro
importētājiem attiecībā uz dažām tekstilprecēm, kas ir laistas brīvā apgrozībā Savienībā,
un ar mērķi vienādot importa noteikumus, pielīdzinot noteikumus attiecībā uz tekstilpreču
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importu citu rūpniecības preču importa noteikumiem, kam būtu jāuzlabo tiesiskās vides
vispārējā saskaņotība šajā jomā.

Aldo Patriciello (PPE),    rakstiski. – (IT) Mērķis Komisijas priekšlikumam atcelt Padomes
Regulu (EK) Nr. 1541/98 par izcelsmes apliecinājumu dažām tekstilprecēm un grozīt
Padomes Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu
tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm ir vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus,
lai radītu labāku un skaidrāku tiesisko vidi uzņēmējdarbībai, galvenokārt, lai vienkāršotu
muitas formalitātes, kas jāveic importētājiem attiecībā uz dažām tekstilprecēm, kuras laistas
brīvā apgrozībā Kopienā.

Prasības par izcelsmes apliecinājuma iesniegšanu par tekstilprecēm tika noteiktas, lai
nodrošinātu importa ierobežojumu pasākumu pienācīgu īstenošanu, lai tādējādi izvairītos
no tirgus kropļojuma, ko rada imports no Ķīnas Tautas Republikas. Pasākumu ietekme un
skaits, ko Eiropas Savienībā piemēro šo preču importam, ir pakāpeniski samazinājies
iepriekšējos gados. Faktiski ir radīti īpaši aizsargnoteikumi tekstilpreču un apģērba importam
no Ķīnas Tautas Republikas, un kvantitatīvie ierobežojumi importam no Pasaules
Tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm ir atcelti. Iepriekš minēto iemeslu dēļ es balsoju
par šo ziņojumu.

Phil Prendergast (S&D),    rakstiski. – Es jau iepriekš esmu izteicies par šo jautājumu, un
es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka ES iedzīvotājiem ir tiesības zināt, no kā izgatavots
apģērbs, ko viņi nopērk. Šī regula patērētājiem ļaus veselības, ētisku vai citu apsvērumu
dēļ izvairīties no tādu preču iegādes, kurās ir dzīvnieku valsts izcelsmes daļas, kas nav
tekstilmateriāls. Saskaņā ar regulu, piemēram, apkakļu apmales tiks marķētas skaidri un
atsevišķi no pārējā apģērba, kas ļaus patērētājiem izdarīt informētu izvēli attiecībā uz
apģērbu, ko viņi pērk. Ieguvēji no šā priekšlikuma būs īpaši tie, kuri cieš no alerģijas, jo
kažokāda ir potenciāli bīstama viņu veselībai, un bez pienācīga marķējuma viņi var nopirkt
izstrādājumu, kurā ir šādi tekstilmateriāli, to nemaz neapzinoties.

Paulo Rangel (PPE),    rakstiski. – (PT) Regulas (EK) Nr. 1541/98 mērķis bija ieviest prasības
par izcelsmes apliecinājumu dažām tekstilprecēm, kuru izcelsme ir trešās valstīs un kuru
importam tiek piemēroti kvantitatīvi ierobežojumi. Tikmēr notikušo grozījumu dēļ, it
īpaši Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 2005. gada Nolīguma par
tekstilizstrādājumiem un apģērbu dēļ atteikšanās no pirmā apliecinājuma par preču izcelsmi
liekas pamatota, tāpēc es balsoju par šīs regulas atcelšanu. Vispārīgi tā tiecas atvieglot
apgrūtinājumu precēm, tām nonākot ES, neupurējot pircēju intereses, tāpēc ir svarīgi
paturēt alternatīvus pārraudzības mehānismus šādu preču importam ES.

Crescenzio Rivellini (PPE),    rakstiski. – (IT) Es vēlos sākt ar apsveikumiem par lielisko
darbu, ko veicis Zahradil kungs. Ļoti ierobežotie tirdzniecības politikas pasākumi, ko ES
īsteno tekstilrūpniecības nozarē, ir paveicami bez pārmērīgajām prasībām attiecībā uz visu
importa preču izcelsmes apliecināšanu. Tomēr importa kontroles pasākumi
tekstilizstrādājumiem ir jāsaglabā. Faktiski, lai arī turpmāk kontrolētu tekstilpreču importu,
kas joprojām pakļautas kvantitatīviem ierobežojumiem un kuru izcelsme ir Baltkrievijā
un Ziemeļkorejā, kas vēl nav Pasaules Tirdzniecības organizācijas locekles, ES tagad paļaujas
uz importa atļaujām. Tas palīdz novērst tirgus kropļojumu problēmu, ko radītu šādu
tekstilizstrādājumu importa pieplūdums ES tirgū, ja pieļaujamās kvotas netiktu ievērotas.

Turklāt attiecībā uz preču grupām, kas iekļautas kombinētās nomenklatūras XI iedaļā, uz
kurām neattiecas kvantitatīvi importa ierobežojumi un kas laistas brīvā apgrozībā Eiropas
Savienībā, tiek piemērota ex post statistiskas uzraudzības sistēma, lai pārraudzītu to ietekmi
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uz ES tirgu. Es vēlos arī norādīt, ka 2010. gadā Eiropas Parlaments pieņēma pirmajā lasījumā
Muscardini kundzes ziņojumu par izcelsmes valsts norādīšanu dažiem izstrādājumiem, ko
importē no trešām valstīm („Made in”), kurš attiecas arī uz tekstilizstrādājumiem un apģērbu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski. – Es balsoju „par”. Saistībā ar labākas
likumdošanas pieeju Komisija ierosina atcelt Padomes 1998. gada regulu par prasību, ka
importētājiem jāsniedz tekstilpreču un apģērba gabalu izcelsmes apliecinājums ES muitas
procedūrām. Regulai bija nozīme, jo saskaņā ar PTO Nolīgumu par tekstilizstrādājumu
starptautisko tirdzniecību pastāvēja kvantitatīvi ierobežojumi tekstilizstrādājumiem un
apģērbam. Šis nolīgums beidzās 2005. gadā. Līdz 2008. gadam bija beidzies arī nolīgums
starp ES un Ķīnu par tekstilizstrādājumiem un apģērbu un visām pārējām uzraudzības
sistēmām par tekstilizstrādājumu un apģērba importu no Ķīnas. Uz tekstilizstrādājumu
un apģērba importu no Baltkrievijas un Ziemeļkorejas, no kurām ne viena, ne otra nav
PTO locekle, joprojām attiecas kvantitatīvi ierobežojumi. Importa atļauju sistēma joprojām
darbojas šā importa kontrolēšanai, kas tomēr nerada problēmas attiecībā uz ES tirgus
funkcionēšanu.

Šī sistēma tiek uzskatīta par pietiekamu. Kopumā ņemot, Parlaments iestājas par jaunu
„made in” marķējuma režīmu, kas pašlaik guļ kā „apburtā princese” pēc pirmā lasījuma
nobeiguma 2010. gadā. Šāds režīms sniegtu daudz labākas kontroles iespējas — un arī
informāciju patērētājam — nekā vecās regulas par izcelsmes apliecinājumu.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski. – (IT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo piekrītu tā pamatā
esošajai idejai — vienkāršot un saskaņot ES tiesību aktus par tekstilizstrādājumu importu,
lai veicinātu tirdzniecību ar trešām valstīm. Es faktiski uzskatu, ka ierobežotie tirdzniecības
politikas pasākumi, ko ES piemēro tekstilrūpniecības nozarei, ir paveicami pilnībā bez
pārmērīgajām prasībām attiecībā uz visu importa preču izcelsmes apliecināšanu. Turklāt
importa atļaujas, ex post statistiskās uzraudzības sistēmas un vienoto administratīvo
dokumentu prasības jau nodrošina to, ka imports Eiropas Savienībā tiek efektīvi kontrolēts.
Tomēr, lai šī aina kļūtu pilnīga, es gaidu to brīdi, kad C. Muscardini ziņojums pilnībā stāsies
spēkā, jo tas ļaus Eiropas patērētājiem būt labāk informētiem par preču, tostarp
tekstilizstrādājumu, izcelsmi no trešām valstīm.

Oreste Rossi (EFD),    rakstiski. – (IT) Atceļamie tiesību akti šajā gadījumā attiecas uz
izcelsmes apliecinājuma akceptēšanas nosacījumiem tekstilprecēm no trešām valstīm,
kuros bija paredzētas īpašas prasības, piemērojot kvantitatīvus ierobežojumus. Referents
ir vienisprātis ar Komisijas viedokli, ka tirdzniecības politikas pasākumi, ko ES īsteno
tekstilrūpniecības nozarē, ir paveicami bez pārmērīgajām prasībām attiecībā uz visu importa
preču izcelsmes apliecināšanu. Ciktāl tas skar mūs, gan patērētāju, gan uzņēmēju interesēs
ir nodrošināt, ka katrs apgrūtinājums, kas uzlikts preču importētājiem no trešām valstīm,
kalpo šādu preču kontrolei un ierobežošanai.

Vislielākās bažas mums ir par to, ka mēs gatavojamies atcelt regulas, kas ir derīgas muitas
kontrolei, kad pašlaik nav vērojams nekāds progress saistībā ar regulu par „Made in”
izcelsmes norādi, saistībā ar kuru darbs ir apstājies Komisijā sakarā ar šķēršļiem, ko rada
Padome. Es vēlos arī norādīt, ka Padome ir noteikusi veto izcelsmes zīmēm saistībā ar ad hoc
tekstilizstrādājumu pasākumu un mēģina to pašu darīt attiecībā uz obligāto izcelsmes
vietas norādi pārtikas marķējumā.

Mēs balsojām pret šo ziņojumu.
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Catherine Stihler (S&D),    rakstiski. – Ar šo Komisijas priekšlikumu tiek vienkāršoti spēkā
esošie tiesību akti par dažu tekstilizstrādājumu izcelsmes apliecināšanu.

Nuno Teixeira (PPE),    rakstiski. – (PT) ES 1998. gadā noteica importētājiem prasību sniegt
apliecinājumu par izcelsmi precēm, uz kurām attiecas kombinētās nomenklatūras XI iedaļa,
kas minētas Padomes Regulas (EEK) Nr. 3090/93 I pielikumā un kuras ir ražotas trešās
valstīs. Ir jāatzīmē, ka 2005. gadā bija noteikumi par kvantitatīviem ierobežojumiem
tekstilizstrādājumu un apģērbu importam, kuru izcelsme ir valstīs, kas ir Pasaules
Tirdzniecības organizācijas (PTO) locekles, tajā pašā laikā noteikumi tāda paša veida
izstrādājumiem, kuru izcelsme bija Ķīnas Tautas Republika, beidzās 2008. gada beigās.

Ņemot to vērā, es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka tajā iezīmējas pozitīva virzība
pretī skaidrākas un vienkāršākas tiesiskās vides izveidošanai Eiropas uzņēmējiem, kas
importē tekstilizstrādājumus un apavu izstrādājumus, kuru izcelsme ir trešās valstīs, uz
kurām joprojām attiecas kvantitatīvi ierobežojumi, jo tās nav PTO locekles. Es arī uzskatu,
ka muitas iestādes dod efektīvu ieguldījumu šā veida izstrādājumu importa prasmīgā
pārraudzībā, efektīvi uzraugot tā ietekmi uz ES ekonomikas klimatu un līdz ar to uz katras
dalībvalsts ekonomiku.

Angelika Werthmann (NI),    rakstiski. – (DE) Es balsoju par ziņojumu attiecībā uz izcelsmes
apliecinājumu dažām tekstilprecēm. Tiesību akta pārstrādāšanas mērķis šajā jomā ir
vienkāršot un standartizēt tiesisko regulējumu, tostarp administratīvās formalitātes,
vienlaikus arī iekļaujot pienācīgus instrumentus, lai novērstu tirgus traucējumus, ko rada
nopietns importa palielinājums no trešām valstīm. Visbeidzot, ar jauno kārtību ir ņemtas
vērā Eiropas Parlamenta līdz šim izvirzītās prasības sniegt vairāk informācijas patērētājiem.

Ieteikums: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par Horvātijas dalību Eiropas
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darbā, jo EMCDDA ir atvērts
ikvienas trešās valsts dalībai un, jo īpaši paturot prātā to, ka Horvātija ir tranzītceļš, pa kuru
narkotikas tiek nogādātas no valstīm, kur tās ražo, uz valstīm, kur tās patērē. Tāpēc es
uzskatu, ka tās tūlītēja iesaistīšanās ir svarīga.

Sophie Auconie (PPE),    rakstiski. – (FR) Izsakot lūgumu par dalību Eiropas Narkotiku
un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darbā, Horvātijas Republika tāpat kā ES
un tās dalībvalstis ir apliecinājusi, ka tai ir kopīgas intereses attiecībā uz centra mērķiem
un darbu, kura uzdevums ir apkopot datus par narkotikām un narkomāniju, lai Eiropas
līmenī sagatavotu un publicētu objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju. Tāpēc es
atbalstīju ziņojumu, ko sagatavojusi mūsu kolēģe deputāte Serracchiani kundze, par nolīguma
noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas
dalību EMCDDA darbā.

Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski.  –  (LT) Es balsoju par šo dokumentu. Eiropas
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centram ir būtiska nozīme datu apkopošanā par
narkotikām un narkomāniju un objektīvas, ticamas un salīdzināmas informācijas
sagatavošanā Eiropas līmenī. Ar šo informāciju paredzēts sniegt pamatu analīzei par
narkotiku pieprasījumu, veidiem, kā to samazināt, un narkotiku tirgu vispār. Horvātijas
Republika 2005. gadā izteica lūgumu par dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas
uzraudzības centra darbībās. Horvātijas Republika ir tranzītceļš, pa kuru nelegālas narkotikas
tiek nogādātas no valstīm, kur tās ražo, uz valstīm, kur tās patērē. Horvātijā ir pārtverts
kokaīns būtiski lielos apjomos, galvenokārt jūras transporta sūtījumos. Es atbalstīju šo
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nolīgumu un Horvātijas Republikas dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības
centra darbā, kas ļaus iegūt faktisku un objektīvu informāciju no Horvātijas Eiropas līmenī
saistībā ar narkotikām un narkomāniju un tās sekām, un ļaus Horvātijas Republikai iegūt
informāciju par paraugpraksi, lai izprastu savas ar narkotiku saistītās problēmas un labāk
uz tām reaģētu.

Regina Bastos (PPE),    rakstiski. – (PT) Narkotikas šodien ir viens no mūsu sabiedrības
lielākajiem ļaunumiem. Tā ir sociālā un kultūras ziņā sarežģīta un dinamiska problēma,
kas pastāvīgi mainās un pieņem jaunus veidus, izmantojot jaunas vielas un jaunas patērētāju
grupas. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) tika izveidots
1993. gadā, un tā galvenie uzdevumi ir apkopot datus par narkotikām un narkomāniju,
kā arī sagatavot un publicēt objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju Eiropas līmenī.
Šī informācija ir būtiski svarīga, jo, pamatojoties uz to, tiek analizēts narkotiku pieprasījums
un veidi, kā to mazināt, kā arī vispārējas ar narkotiku tirgu saistītas parādības.

Horvātija ir tranzītceļš, pa kuru nelegālas narkotikas tiek nogādātas no valstīm, kur tās
ražo, uz valstīm, kur tās patērē. Tāpēc Eiropai ir izšķirīgi svarīgi, ka Horvātija sniedz
informāciju par narkotikām un narkomāniju un tās sekām. Ir izšķirīgi svarīgi arī, lai tā
varētu iegūt informāciju par paraugpraksi. Tieši tāpēc es balsoju par šo ieteikumu.

Slavi Binev (NI),    rakstiski. – (BG) Es atbalstu Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas
dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā, jo salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu nāves gadījumu skaits samazinās attiecībā uz visām narkotikām, izņemot
heroīnu, un kopumā ir gūti panākumi cīņā pret narkotiku lietošanu. Horvātijas Republika
varēs saņemt informāciju par paraugpraksi, lai izprastu savu to problēmu īpatnības, kas
saistītas ar narkotikām, un labāk uz tām reaģētu.

Mara Bizzotto (EFD),    rakstiski. – (IT) Es balsoju par Serracchiani kundzes ziņojumu par
nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par Horvātijas
Republikas dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā, jo uzskatu,
ka tā būs abām pusēm ļoti izdevīga apmaiņa. No vienas puses, Horvātijas dalība uzraudzības
centrā sniegtu būtisku faktisko informāciju, kas būs atbalsts mūsu apņēmībai cīnīties pret
nelegālo narkotiku tirdzniecību, ņemot vērā, ka Horvātija ir viens no galvenajiem narkotiku
kontrabandas tranzītceļiem uz Eiropas Savienību; no otras puses, Horvātija varētu izmantot
Eiropas paraugpraksi attiecībā uz to, kā reaģēt uz šo problēmu un apkarot to.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    rakstiski. – (LT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo piekrītu, ka
Horvātijas dalībai Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA)
darbā ir būtiska nozīme cīņā pret nelegālo narkotiku lietošanu un tirdzniecību gan pašā
Horvātijā, gan visā ES. Horvātija kā piekrastes valsts pie ES ārējām robežām tiek izmantota
kā tranzītvalsts starptautiskajā narkotiku nelegālajā tirdzniecībā, un tāpēc ir īpaši svarīgi,
lai ES šajā valstī sniegtu valsts iestādēm visu palīdzību, kas nepieciešama, lai apkarotu
parādību, kura rada īpašu apdraudējumu veselībai un sociālajai stabilitātei. Saskaņā ar
nolīgumu Horvātija piedalīsies centra darba programmā, pildīs pienākumus, kas noteikti
ES tiesību aktos, un apmainīsies ar EMCDDA ar datiem, uz kuriem attiecas Savienības datu
aizsardzības prasības.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    rakstiski. – (RO) Horvātijas Republika ir svarīgs
tranzītceļš, pa kuru nelegālas narkotikas tiek nogādātas no valstīm, kur tās ražo, uz valstīm,
kur tās patērē. Par to liecina būtiskas kokaīna konfiskācijas Horvātijā, kas galvenokārt ir
saistītas ar jūras transportu. Saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības
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centra EMCDDA datiem Horvātijā nav veikts vispārīgs iedzīvotāju apsekojums attiecībā
uz narkotiku lietošanu. Tomēr jaunākie dati par nāves gadījumiem saistībā ar narkotikām
attiecībā uz 2008. gadu rāda, ka bija reģistrēti 87 šādi gadījumi. Nepārtraukti ir palielinājies
konfiscēto narkotiku daudzums. Joprojām ir turpinājušās policijas darbinieku apmācības
un nodrošināšana ar vajadzīgo ekipējumu. Tomēr ar narkotikām saistīto noziegumu
izmeklēšanai un kriminālvajāšanai jābūt krietni rezultatīvākai.

Horvātija joprojām ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem uz Eiropas Savienību tiek
izplatītas narkotikas Horvātijas Republikas dalība EMCDDA pasākumos šajos apstākļos
kļūst par pozitīvu panākumu visai Savienībai. Tas nozīmē, ka Horvātijas iesaistīšanās
EMCDDA darba programmā prasa piesaisti Eiropas Informācijas tīklam par narkotikām
un narkomāniju un datu apmaiņu ar EMCDDA.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. – (PT) Pirmkārt, es vēlos apsveikt Eiropas
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA) par svarīgo darbu, kas veikts,
lai samazinātu narkotiku un ar tām saistīto parādību daudzumu Eiropā. Es piekrītu
Horvātijas dalībai EMCDDA aktivitātēs, ņemot vērā to, ka valsts sava stratēģiskās atrašanās
vietas dēļ ir kļuvusi par daļu no tranzītceļa, pa kuru nelegālās narkotikas tiek pārvadātas,
un es uzskatu, ka ar Eiropas programmas pieņemšanu tiks uzlabota veselības aprūpe un
sociālais miers gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī.

Carlos Coelho (PPE),    rakstiski. – (PT) Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības
centram (EMCDDA) ir būtiska nozīme datu apkopošanā par narkotikām un narkomāniju,
papildinot objektīvu, ticamu un salīdzināmu datu krājumu Eiropas līmenī, kas ir pamats
narkotiku pieprasījuma un tā samazināšanas veidu, kā arī vispārēji ar narkotiku tirgu saistīto
parādību analīzei. Ikviena trešā valsts, kurai ar Savienību un tās dalībvalstīm ir kopīgas
intereses attiecībā uz EMCDDA mērķiem un darbu, var piedalīties šī centra darbā. Horvātija
iesniedza pieteikumu 2005. gadā, un sarunas sekmīgi noslēdzās 2009. gadā. Ir svarīgi
pieņemt šo nolīgumu, jo Horvātija ir viens no galvenajiem tranzītceļiem, pa kuru nelegālas
narkotikas tiek ievestas ES, tāpēc ir būtiski, lai šī valsts tiktu iesaistīta EMCDDA darbā pēc
iespējas drīzāk, īpaši paturot prātā to, ka Horvātijas pievienošanās ES ir paredzēta 2012. gada
beigās vai 2013. gada sākumā. Horvātijai būs sasaiste ar Eiropas Informācijas tīklu par
narkotikām un narkomāniju (REITOX) un datu apmaiņa ar EMCDDA, ievērojot Savienības
un valsts tiesību aktu datu aizsardzības prasības.

Mário David (PPE),    rakstiski. – (PT) Narkomānijas parādība, īpaši narkotiku tirgus, ir
globāls drauds un briesmīgs šķērslis, pret kuru ir grūti cīnīties tā pastāvīgās pārvietošanās
un izmaiņu dēļ. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) veiktā
darba būtība ir ļoti svarīga šajā jomā, jo tas ļauj dažādām dalībvalstīm izveidot starptautisku
zināšanu un informācijas bāzi. Informācija ir izšķirīga narkotiku tirgu un narkomānijas
pastāvēšanas analīzē un to mazināšanas un apkarošanas stratēģiju izstrādē. Horvātija kopš
2005. gada ir paudusi savu vēlmi strādāt kopā ar ES šajā izšķirīgājā jautājumā, un tagad ir
pienācis laiks to īstenot, iesaistot Horvātiju darbā EMCDDA, kas atrodas Lisabonā. Ziņojumā
izteiktais priekšlikums par Horvātijas saistību uzņemšanos attiecībā uz EMCDDA un ES,
ir ļoti pozitīvs. Es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka šī saikne starp Horvātiju un ES
būs ieguldījums ne vien efektīvākā cīņā pret narkotiku lietošanu un narkomāniju, bet arī
lielākas solidaritātes radīšanā starp ES un Horvātiju, kas kandidē uz pievienošanos ES un
drīz — vismaz es tā ceru — kļūs par pilntiesīgu dalībvalsti.

Anne Delvaux (PPE),    rakstiski. – (FR) Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības
centra (EMCDDA) galvenais uzdevums ir apkopot datus par narkotikām un narkomāniju,
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lai sagatavotu un publicētu objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju Eiropas līmenī.
EMCDDA ir praktiski atvērts ikvienas trešās valsts dalībai, kurai ir kopīgas intereses ar ES.
Horvātija kopš 2005. gada ir paudusi lūgumu par dalību. Tagad tā darbosies arī Eiropas
Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju.

Manuprāt, šis ziņojums arī parāda vajadzību pēc informācijas labākas apmaiņas starp
dalībvalstīm un Eiropas aģentūrām un, kas ir vissvarīgāk, vajadzību sagatavot Horvātijas
iespējamo pievienošanos mierīgākā veidā, nekā tas notika 2004. un 2007. gada „lielajā”
paplašināšanā, kad ES pievienojās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par ziņojumu attiecībā uz Horvātijas
dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darbā, jo uzskatu,
ka tas ir pozitīvs solis, ņemot vērā to, ka Horvātija, cerams, drīz pievienosies ES, bet
galvenokārt tāpēc, ka nelegālu narkotiku lietošana un tirdzniecība ir globāla problēma ar
smagām sekām sociālajā, ekonomikas un veselības jomā.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. – (PT) Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra
(EMCDDA) mērķis ir apkopot datus par narkotikām un narkomāniju, lai analizētu izmaiņas
narkotiku patēriņā starp iedzīvotājiem un lai pētītu, kā veicināt politiku un rīcību, kuras
nolūks ir samazināt patēriņu. Ņemot vērā to, ka EMCDDA ir atvērts trešo valstu dalībai
un ka Horvātija kopš 2005. gada ir paudusi vēlēšanos piedalīties, un ņemot vērā, ka šī
valsts ir tranzītceļš, pa kuru tiek pārvadātas nelegālas narkotikas ceļā no valstīm, kur tās
ražo, uz valstīm, kur tās patērē, un ka šajā valstī ir veiktas būtiskas konfiskācijas operācijas,
īpaši attiecībā uz kokaīnu, es uzskatu, ka Horvātijas dalība EMCDDA ir svarīgs solis. Tāpēc
es balsoju par lēmumu attiecībā uz nolīguma noslēgšanu ES vārdā starp ES un Horvātijas
Republiku.

José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. – (PT) Šis ieteikums, ko izstrādājusi
Serracchiani kundze un kam pamatā ir priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma
noslēgšanu starp ES un Horvātijas Republiku, ir saistīts ar interesi, ko izrādījusi Horvātija
par saiknes veidošanu ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru
(EMCDDA). Ņemot vērā to, ka Horvātija ir viens no galvenajiem narkotiku tirdzniecības
ceļiem uz ES, kur ir notikusi būtiska nelegālu halucinogēnu vielu — tostarp kaņepju
(cannabis), heroīna, kokaīna, ekstazī un amfetamīnu — konfiskācija; ka Horvātijas valdība
ir pieņēmusi Jaunatnes narkomānijas profilakses valsts programmu; ka šī valsts grib
pievienoties ES un ka tās integrācija gaidāma 2013. gadā, es atbalstu nolīguma noslēgšanu
starp ES un Horvātijas Republiku, lai tādējādi Horvātija varētu stiprināt saiknes ar EMCDDA,
kas atrodas Lisabonā.

João Ferreira (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Stāvokļa izmaiņas pasaulē saistībā ar nelegālu
narkotiku ražošanu, tirdzniecību un patēriņu rada bažas. Eiropas Narkotiku un
narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) 2009. gada ziņojumā apstiprināja, ka stāvoklis
ir pasliktinājies attiecībā uz tādām narkotikām kā, piemēram, kokaīns, heroīns un jaunas
sintētiskas narkotikas un ka saistībā ar tām ir vērojams pastāvīgi augsts patēriņa līmenis
un pieaugoša tendence. Neskaitāmi faktori ietekmē šo pieaugumu, kas nav izolēts no
kapitālisma krīzes padziļināšanās un tās sociālajām sekām daudzās valstīs. Šajā ziņojumā
ierosināts atbalstīt nolīgumu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par tās dalību
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darbā.

Neatkarīgi no šīs valsts pievienošanās procesa Eiropas Savienībai, tās attīstības un galīgā
iznākuma, tiek ierosināts, lai tā piedalās EMCDDA, ņemot vērā, ka tā pieliek pūles ar
narkotikām saistītu noziegumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā. Tomēr tiek ierosināts,
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lai šīs pūles tiktu ievērojami uzlabotas, jo Horvātija joprojām ir viens no galvenajiem
narkotiku nelegālās izplatīšanas ceļiem uz ES. Ir svarīgi, lai Horvātijas pievienošanās
EMCDDA, ko mēs atbalstām, varētu veicināt pret narkotikas kontrabandu vērstās cīņas
pastiprināšanu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Pieņemot šo ziņojumu, Parlaments ir devis
atbalstu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par tās dalību Eiropas
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darbā.

Lai gan, kā referente norāda, Horvātijas iestāšanās ES ir paredzēta 2012. gada otrajā pusē
vai 2013. gada sākumā, tās dalību EMCDDA varētu pieņemt, ņemot vērā, ka šī valsts pieliek
pūles, lai veiktu ar narkotikām saistīto noziegumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.
Tomēr šīs pūles ievērojami jāuzlabo, jo Horvātija joprojām ir viens no galvenajiem narkotiku
nelegālās izplatīšanas ceļiem uz ES.

Mēs zinām, ka stāvoklis pasaulē saistībā ar nelegālo narkotiku ražošanu, tirdzniecību un
patēriņu rada bažas. Saskaņā ar datiem, kas minēti EMCDDA 2009. gada ziņojumā,
redzams, ka stāvoklis ir pasliktinājusies, īpaši saistībā ar tādām narkotikām kā, piemēram,
kokaīns un heroīns, un jaunām sintētiskām narkotikām, un attiecībā uz tām ir vērojams
pastāvīgi augsts patēriņa līmenis un pa pieaugoša tendence.

Mēs ceram, ka šis lēmums dos ieguldījumu cīņā pret narkotiku nelegālu izplatīšanu.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    rakstiski. – (SK) Horvātijā atrodas tranzītceļš, pa kuru
notiek narkotiku kontrabanda no valstīm, kur tās ražo, uz valstīm, kur tās patērē. Būtiska
un liela apjoma kokaīna konfiskācija Horvātijā galvenokārt ir saistīta ar jūras transportu.
Nelegālo narkotiku lietošana un kontrabanda ir globāla parādība, kas apdraud veselību un
sociālo stabilitāti. Tāpēc es atzinīgi vērtēju Horvātijas dalību Eiropas Narkotiku un
narkomānijas uzraudzības centra darbā, galvenokārt izglītības nolūkā šajā jomā un lai
novērstu narkotiku un citu narkotisku vielu lietošanu.

Lorenzo Fontana (EFD),    rakstiski. – (IT) Tā kā Horvātija būs nozīmīga partnere Eiropas
Savienības turpmākajās attiecībās ar bijušās Dienvidslāvijas valstīm un, ievērojot to, ka tā
ir būtiska narkotiku kontrabandas tranzīta zona, mēs atzinīgi vērtējam šīs kandidātvalsts
dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs
varētu tikties un strādāt kopā ar Horvātijas ekspertiem šajā jomā ar mērķi apkarot šo skumjo
problēmu, un tādēļ es atbalstu šo priekšlikumu.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    rakstiski. – (FR) Es kā šī dokumenta ēnu referente apņēmīgi
balsoju par šo rezolūciju un šo nolīgumu, lai ļautu Horvātijai piedalīties Eiropas Narkotiku
un narkomānijas uzraudzības centra, kā arī Eiropas Informācijas tīkla par narkotikām un
narkomāniju (REITOX) darbā. Tādēļ es pilnīgi atbalstu Horvātijas dalību, lai tādējādi tā
varētu aktīvi piedalīties cīņā ar šo problēmu, kuras mērogs un postošās sekas Eiropā bīstami
pieaug. Saskaņā ar centra apkopoto statistiku 75 miljoni eiropiešu jau ir lietojuši kaņepes
(cannabis), un 14 miljoni eiropiešu vismaz vienu reizi jau ir lietojuši kokaīnu. Ir arī jānorāda,
ka Horvātija joprojām ir viens no galvenajiem ceļiem narkotiku izplatīšanai uz ES. Tādēļ
šis nolīgums ne tikai dos iespēju iegūt no Horvātijas faktisku un objektīvu informāciju par
narkotikām un narkomāniju un to sekām, bet arī ļaus Horvātijai, izmantojot šo informācijas
un paraugprakses apmaiņu, izprast šo parādību un uz to labāk reaģēt.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski. – (LT) Es atbalstīju šo ziņojumu, jo, kā mēs zinām,
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra galvenais uzdevums ir apkopot
datus par narkotikām un narkomāniju, lai Eiropas līmenī sagatavotu un publicētu objektīvu,
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ticamu un salīdzināmu informāciju. Šī informācija ir paredzēta kā pamats tam, lai analizētu
narkotiku pieprasījumu un tā samazināšanas veidus, kā arī ar narkotiku tirgu kopumā
saistītās parādības. Ir noteikts, ka Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
(EMCDDA) ir atvērts to trešo valstu dalībai, kurām attiecībā uz mērķiem un darbu ir kopīgas
intereses ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm. Horvātijas Republika 2005. gadā izteica
lūgumu par piedalīšanos Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA)
aktivitātēs. Horvātijas Republika piedalīsies centra darba programmā, izpildīs regulā
noteiktās prasības, tai būs sasaiste ar Eiropas Informācijas tīklu par narkotikām un
narkomāniju (REITOX) un iespēja apmainīties datiem ar EMCDDA, ievērojot Eiropas
Savienības un dalībvalstu tiesību aktos noteiktās datu aizsardzības prasības. Horvātijas
Republika veiks arī finanšu ieguldījumus Eiropas Savienības labā, lai segtu savas līdzdalības
izmaksas, un piedalīsies arī centra valdes darbā bez balsošanas tiesībām līdz laikam, kad
tā kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. EMCDDA no savas puses pret Horvātijas
Republiku izturēsies tāpat kā pret jau esošajām dalībvalstīm, piemērojot vienādus
noteikumus attiecībā uz sasaisti ar Eiropas Informācijas tīklu par narkotikām un
narkomāniju (REITOX) un personāla jautājumiem.

Jarosław Kalinowski (PPE),    rakstiski. – (PL) Narkomānija ir sociāla problēma gan
attīstītajām valstīm, gan valstīm, kuras ir vāji attīstītas. Horvātijai tāpat kā citām valstīm ir
jācīnās ar narkomāniju, un tai šajā jomā ir ļoti stingri tiesību akti. Profilaktiskais darbs tiek
veikts galvenokārt skolās, jo šī sociālā grupa ir visneaizsargātākā pret atkarību no
narkotikām. Horvātijas kā ES kandidātvalsts pienākums ir pielāgot savu tiesību sistēmu
tai sistēmai, kas ir spēkā Eiropas Savienības valstīs. Es uzskatu, ka Horvātijas dalība Eiropas
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā ir ārkārtīgi svarīga, jo īpaši tādēļ, ka
Horvātija ir tranzītceļš. Nelegālās vielas caur Horvātiju tiek nogādātas no valstīm, kur tās
ražo, uz valstīm, kur tās patērē. Dalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības
centra darbā palīdzēs Horvātijai ieviest Eiropas Savienības ārkārtīgi svarīgo narkotiku
apkarošanas politiku.

Giovanni La Via (PPE),    rakstiski. – (IT) Šodien ar savu balsojumu es atbalstīju ieteikumu
par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra
darbā. Horvātijas Republika faktiski piedalīsies centra Eiropas darba programmā par
narkotikām un narkomāniju. Centra galvenais uzdevums ir apkopot datus par narkotikām
un narkomāniju, lai Eiropas līmenī sagatavotu un publicētu objektīvu, ticamu un
salīdzināmu informāciju. Šis jautājums nepārprotami ir ļoti svarīgs, pateicoties gan tā
izteiktajai ietekmei uz veselības aizsardzību, gan cīņai pret kriminālām darbībām, kas ir
saistītas ar narkotiku tirgu. Horvātija faktiski ir viens no jūras tranzītceļiem, ko parasti
izmanto organizētā noziedzība, lai narkotikas nogādātu no valstīm, kur tās ražo, uz valstīm,
kur tās patērē. Mūs šis fakts satrauc vēl vairāk, saprotot, ka Horvātija būs nākamā
kandidātvalsts, kas kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. Tādēļ, cerams, izrādīsies, ka
Horvātijas piedalīšanās darba programmā dos vislabākos rezultātus.

Petru Constantin Luhan (PPE),    rakstiski. – (RO) Šis Padomes lēmuma projekts par
nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par Horvātijas
Republikas dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA)
darbā ir svarīgs, jo Horvātija ir viens no galvenajiem narkotiku ievešanas punktiem Eiropā.

Lai tiktu efektīvi risināts jautājums par narkotiku tirdzniecību, kas apdraud ne vien Horvātiju,
bet arī Eiropas Savienību, ir svarīgi, ka Horvātija ir iesaistīta arī Eiropas Informācijas tīklā
par narkotikām un narkomāniju (REITOX) un aktīvā un tiešā veidā ietverta datu apmaiņā
ar EMCDDA. Šī datu apmaiņa palīdz izveidot datubāzi narkotiku pieprasījuma un narkotiku
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izplatīšanas pakārtoto darbību analīzei, kas ir būtiski, lai publicētu atbilstīgu un objektīvu
informāciju, kuru var salīdzināt Eiropas līmenī.

David Martin (S&D),    rakstiski. – Es atzinīgi vērtēju šo nolīgumu un Horvātijas Republikas
dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra aktivitātēs. Nelegālo
narkotiku lietošana un tirdzniecība ir visā pasaulē izplatīta parādība, kas apdraud veselību
un sociālo stabilitāti. Statistika liecina, ka aptuveni trešā daļa Eiropas jauniešu ir izmēģinājuši
kādu no nelegālām narkotikām un ka katru stundu no narkotiku pārdozēšanas mirst vismaz
viens ES iedzīvotājs. Eiropas līmenī ir svarīgi arī, lai Horvātija sniegtu faktisku un objektīvu
informāciju par narkotikām un narkomāniju un to sekām; turklāt Horvātijas Republika
var saņemt informāciju par paraugpraksi, kas palīdz izprast ar narkotikām saistītās
problēmas valstī un uz tām labāk reaģēt.

Jiří Mastálka (GUE/NGL),    rakstiski. – (CS) Narkotiku problēma, ko mēs tagad apspriežam,
lielā mērā ir arī vēsturiska problēma. Nelegālo narkotiku tirdzniecība sniedzas pāri — un
vienmēr ir sniegusies pāri — jebkuras valsts robežām. Manuprāt, kvalitatīva starptautiskas
sadarbības izveide cīņā pret nelegālo narkotiku tirdzniecību ne vien Eiropas līmenī, bet jo
īpaši pasaules līmenī būtu veids, kā uzlabot efektivitāti cīņā pret šādu tirdzniecību.

Es kā ārsts vēlētos arī teikt, ka narkotiku lietošanai var būt ārkārtīgi smagas un
neatgriezeniskas sekas attiecībā uz cilvēka veselību. Tāpēc es atbalstu efektīvu starptautisko
sadarbību cīņā pret narkotiku vai to prekursoru nelegālo tirdzniecību, un vienlaikus es
vēlētos pieminēt profilakses nepieciešamību.

Clemente Mastella (PPE),    rakstiski. – (IT) Nelegālo narkotiku lietošana un tirdzniecība
ir visā pasaulē izplatītas problēmas, kas apdraud veselību un sociālo stabilitāti. Horvātijas
Republika ir tranzītceļš, pa kuru nelegālās narkotikas tiek nogādātas no valstīm, kur tās
ražo, uz valstīm, kur tās patērē. Turklāt pēdējos 10 gados ar narkotikām saistīto nāves
gadījumu skaits ir pakāpeniski palielinājies. Neskatoties uz to, ka ir turpinājusies policijas
darbinieku apmācība un nodrošināšana ar vajadzīgo ekipējumu, ar narkotikām saistītu
noziegumu izmeklēšanai un kriminālvajāšanai jābūt krietni rezultatīvākai. Horvātija
joprojām ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuru uz Eiropas Savienību tiek izplatītas
narkotikas. Mēs noteikti atbalstām to, ka valdība, lai atjauninātu pašreizējās programmas,
ir pieņēmusi Jaunatnes narkomānijas profilakses valsts programmu. Tāpēc mēs atbalstām
Horvātijas Republikas dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā.
Tā kā Horvātija ir kandidātvalsts, kas drīz pievienosies Eiropas Savienībai, ir īpaši svarīgi,
lai tā sniegtu dalībvalstīm izsmeļošu, objektīvu informāciju par narkotiku tirdzniecību un
narkomāniju, kā arī par to ekonomiskajām un sociālajām sekām.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. – (PT) Narkotiku ļaunums turpina radīt bažas visā Eiropas
Savienībā. Jo vairāk valstu palīdz to apkarot, jo lielākas izredzes gūt panākumus. Tādēļ ir
atzinīgi vērtējama Horvātijas dalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra
darbā. Tomēr Horvātijai ir jāpastiprina cīņa pret narkotiku tirdzniecību savā teritorijā, jo
tā joprojām ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuru uz Eiropas Savienību tiek izplatītas
narkotikas.

Louis Michel (ALDE),    rakstiski. – (FR) Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības
centra (EMCDDA) galvenais uzdevums ir apkopot datus par narkotikām un narkomāniju,
lai Eiropas līmenī sagatavotu un publicētu objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju.

Horvātijas Republika attiecīgi piedalīsies centra darba programmā, būs saistīta ar Eiropas
Informācijas tīklu par narkotikām un narkomāniju (REITOX) un apmainīsies datiem ar
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EMCDDA. Horvātijas Republika ir tranzītceļš, pa kuru narkotikas tiek piegādātas no
ražotājvalstīm, un joprojām ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuru narkotikas tiek izplatītas
uz Eiropas Savienību.

Tomēr 2010. gadā tā pieņēma Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna īstenošanas
programmu, kā arī Jaunatnes narkomānijas profilakses valsts programmu. Turklāt ir
turpinājusies policijas darbinieku apmācība un nodrošināšana ar vajadzīgo ekipējumu.

Piedaloties EMCDDA darbā un apmainoties ar informāciju, Horvātija varēs izprast šo
problēmu un uz to labāk reaģēt. Tās dalība ir arī pozitīva zīme attiecībā uz tās gaidāmo
pievienošanos Eiropas Savienībai.

Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. – Kā zināms, centrs būtībā strādā ar politikas
veidotājiem Kopienas un dalībvalstu līmenī, kas tādējādi palīdz izstrādāt narkotiku
apkarošanas stratēģiju un sniegt informāciju plašai sabiedrībai. Pašlaik uzmanība ir pievērsta
galvenokārt tam, lai tiktu īstenots ES Rīcības plāns 2009.–2012. gadam, kura mērķis ir
stiprināt Eiropas sadarbību cīņā pret nevēlamajām narkomānijas sekām. Es vēlētos, lai
centrs nodarbotos ne vien ar sekām, bet arī ar narkomānijas cēloņiem, tādējādi risinot šo
problēmu jau sākumposmā. Es balsoju par šo ieteikumu.

Rolandas Paksas (EFD),    rakstiski. – (LT) Es uzskatu, ka mums ir jāveic pasākumi ne vien
Eiropas Savienībā, bet arī aiz tās robežām, lai mazinātu narkotiku lietošanu un pieprasījumu
pēc tām, izmantojot stingrus profilaktiskus līdzekļus, lai apkarotu ar narkotiku tirgu saistītās
parādības. Tādēļ ir ļoti svarīgi iegūt precīzus datus un informāciju par narkotikām un
narkomāniju, jo tā ir globāla parādība, kas apdraud veselību, drošību un mūsu visu sociālo
labklājību. Es atbalstu Horvātijas dalību Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības
centra pasākumos. Horvātija tiecas kļūt par Eiropas Savienības pilntiesīgu dalībvalsti. Ir
jānorāda, ka Horvātija ir tranzītceļš, pa kuru narkotikas lielā daudzumā tiek nogādātas uz
citām valstīm. Es priecājos, ka Horvātija pieliek ievērojamas pūles, lai apkarotu nelegālo
narkotiku izplatīšanu, lietošanu un tirdzniecību. Tomēr Horvātija joprojām ir viens no
galvenajiem ceļiem, pa kuru uz Eiropas Savienību tiek izplatītas narkotikas. Tādēļ ir būtiski,
lai tiktu ātri iegūta faktiska un objektīva informāciju par narkotikām, narkomāniju un to
sekām. Turklāt tas radīs pilnīgu pamatu tam, lai Horvātija iegūtu informāciju par citu ES
dalībvalstu paraugpraksi ar narkotikām un narkomāniju saistīto problēmu risināšanā.

Maria do Ceu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. – (PT) Es atzinīgi vērtēju Horvātijas dalību
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) darbā. EMCDDA
galvenais uzdevums ir apkopot datus par narkotikām un narkomāniju, lai Eiropas līmenī
sagatavotu un publicētu objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju. Šī informācija
nodrošina pamatu tam, lai analizētu narkotiku pieprasījumu un tā samazināšanas veidus,
kā arī ar narkotiku tirgu kopumā saistītās parādības. Patiešām, Horvātija tāpat kā dažas
citas Eiropas valstis ir tranzītceļš, pa kuru narkotikas tiek nogādātas no valstīm, kur tās
ražo, uz valstīm, kur tās patērē. Horvātijā ir konfiscēts ievērojams un liels daudzums kokaīna
— galvenokārt jūras transporta sūtījumos. Līdz ar šī ziņojuma pieņemšanu Horvātija sāks
piedalīties EMCDDA darba programmā un, ievērojot Eiropas Savienības datu aizsardzības
prasības un valsts tiesību aktus, apmainīties datiem ar EMCDDA. Nolīgumā ir noteiktas
arī finanšu iemaksas Eiropas Savienībai, lai segtu dalības izmaksas.

Aldo Patriciello (PPE),    rakstiski. – (IT) EMCDDA ir Eiropas Narkotiku un narkomānijas
uzraudzības centrs, kas tika izveidots 1993. gadā un kura galvenais uzdevums ir apkopot
datus par narkotikām un narkomāniju, lai Eiropas līmenī sagatavotu un publicētu objektīvu,
ticamu un salīdzināmu informāciju. Centra sniegtā informācija nodrošina pamatu tam, lai
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analizētu pieprasījumu pēc narkotikām, kas tiek ievestas ES, un visas ar narkotiku tirgu
saistītās parādības, lai varētu noteikt, kā vislabāk cīnīties ar šīm problēmām. Centrs ir atvērts
to trešo valstu dalībai, kurām attiecībā uz tā mērķiem un darbu ir kopīgas intereses ar
Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm. Horvātija 2005. gadā izteica lūgumu par dalību
centra aktivitātēs, un 2006. gadā Padome pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Horvātijas
Republiku. Sarunas tika noslēgtas pozitīvi 2009. gada jūlijā, parafējot nolīgumu.

Pēc tam, 2009. gada decembrī, šis nolīgums tika pārskatīts saskaņā ar Lisabonas līgumu.
Ir jānorāda, ka Horvātija jau ietilpst Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un
narkomāniju (REITOX). Iepriekš minēto iemeslu dēļ, kā arī, lai turpmāk uzlabotu sadarbību
ar trešām valstīm, es balsoju par šo ieteikumu.

Fiorello Provera (EFD),    rakstiski. – (IT) Horvātija 2005. gadā izteica lūgumu par
pievienošanos Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centram. Tā kā šī valsts ir
viens no galvenajiem ceļiem narkotiku kontrabandai uz Eiropas Savienību, es uzskatu, ka
ir svarīgi iegūt no Horvātijas faktisku un objektīvu informāciju par šīm problēmām. Tādēļ,
manuprāt, referentes nostāja ir pilnīgi pieņemama, un es atbalstu šo ieteikumu.

Paulo Rangel (PPE),    rakstiski. – (PT) Horvātijas Republika ir prasījusi atļauju dalībai
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrā (EMCDDA), kas ir izveidots
1993. gadā un atrodas Lisabonā. Patiešām, šī valsts ir īpaši ieinteresēta cīņā pret narkotiku
izplatīšanu, kā arī savu iekšpolitikas problēmu risināšanā, jo Horvātija ir ceļš, pa kuru šie
produkti tiek nogādāti Eiropas Savienībā. Cīņā pret narkomāniju un narkotiku izplatīšanu
Horvātija jau ir īstenojusi pasākumus, lai šīs problēmas risinātu valsts līmenī gan attiecībā
uz patēriņa novēršanu, gan attiecībā uz atbalstu ar narkotikām saistītu noziegumu
izmeklēšanā. Tāpēc jautājumā par Horvātijas pievienošanos EMCDDA ir savstarpēja
ieinteresētība. Tā kā Horvātija tomēr vēl nav dalībvalsts, ir jānosaka tās statuss, proti, dalības
tiesības un izpildāmie pienākumi EMCDDA kontekstā.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski. – Mēs 2006. gadā atbalstījām EMCDDA
pilnvaras. Attiecībā uz konkrēto situāciju Horvātijā, tā ir tranzītceļš, pa kuru narkotikas
tiek nogādātas no valstīm, kur tās ražo, uz valstīm, kur tās patērē. Ievērojams un liels
daudzums kokaīna Horvātijā ir pārtverts galvenokārt jūras transporta sūtījumos. Pēdējos
10 gados Horvātijā pakāpeniski ir palielinājies nāves gadījumu skaits. Lielākā daļa (77,1 %)
nāves gadījumu bija saistīti ar opiātiem. 2008. gadā tika ziņots kopumā par 7168 ar
narkotikām saistītiem nodarījumiem. Valsts narkotiku atkarības iestādēs 2009. gadā
kopumā ārstējās 7934 personas. Narkotiku konfiskācijas kopējais skaits attiecībā uz visām
narkotikām, izņemot heroīnu, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies, un vispārēji
narkomānijas apkarošanā ir sasniegti panākumi. Vispārēji Horvātijas tiesību akti narkotiku
apkarošanas jomā ir līdzīgi ES dalībvalstu tiesību aktiem.

Tomēr referente norāda, ka no 2010. gada ir noteiks pienākums ikvienai ārstniecības
kopienai sniegt Narkotiku birojam datus par ārstētajiem pacientiem. Būtu labi, ja tiktu
saņemta plašāka informācija par šī pienākuma darbības jomu. Tomēr šis jautājums attiecas
uz valsts tiesību aktiem, nevis uz nolīgumu.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski. – (IT) Es balsoju par šo ieteikumu, jo uzskatu, ka Eiropas
iedzīvotāju veselības un sociālās stabilitātes aizsardzībai ir jābūt prioritātei, kas ir jāpatur
prātā cīņā pret nelegālo narkotiku lietošanu un izplatīšanu. Horvātija ir viens no galvenajiem
ceļiem, pa kuru uz Eiropas Savienību tiek izplatītas narkotikas. Tās piedalīšanās Eiropas
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darba programmā nodrošinās Eiropas
Savienībai faktisku informāciju par narkotiku izplatīšanu un lietošanu Horvātijā, kā arī
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dos Horvātijai iespēju saprast ar narkotikām saistīto problēmu mērogu valstī un pārņemt
paraugpraksi, lai tās risinātu. Turklāt stabilu juridisko pamatu tās dalībai nosaka Regulas (EK)
Nr. 1920/2006, ar kuru izveido Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru,
21. pants, kas paredz, ka centrs ir atvērts to trešo valstu dalībai, kurām ar centru ir kopīgi
mērķi un kopīgas intereses.

Catherine Stihler (S&D),    rakstiski. – Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, kas integrē Horvātiju
cīņā pret narkotikām Eiropas Savienībā.

Michèle Striffler (PPE),    rakstiski. – (FR) Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības
centra mērķis ir apkopot datus par narkotiku problēmu (pārdošana, tirgus, lietošana) un
sniegt šos datus dalībvalstīm, lai tās varētu analizēt šo problēmu un labāk uz to reaģēt.
Tādēļ es pilnīgi atbalstu Horvātijas dalību centra darbā, lai tādējādi tā varētu aktīvi piedalīties
cīņā ar šo problēmu, kuras mērogs un postošās sekas Eiropā bīstami palielinās.

Angelika Werthmann (NI),    rakstiski. – (DE) Nolīgums starp Eiropas Savienību un
Horvātijas Republiku ir efektīvs līdzeklis, lai ES un Horvātija samazinātu un kavētu narkotiku
tirdzniecību un patēriņu, pamatojoties uz datu un pieredzes apmaiņu attiecībā uz
narkotikām un to lietošanu, kā arī ņemot vērā faktu, ka katru stundu no narkotiku
pārdozēšanas mirst viens ES iedzīvotājs. Ir jāņem vērā tas, ka 2012. vai 2013. gadā Horvātija
pievienosies Eiropas Savienībai un ka tās ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ Horvātija ir labs
pārrobežu pārvadājumu punkts narkotiku izplatītājiem.

Ziņojums: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

Elena Băsescu (PPE),    rakstiski. – (RO) Es balsoju par Auconie kundzes ziņojumu. Es
atzinīgi vērtēju šo priekšlikumu paplašināt piemērošanas jomu euro skaidras naudas
pārrobežu autotransporta pārvadājumiem. Skaidras naudas pārvadājumu tīklā jāiekļauj
arī to dalībvalstu teritorija, kuras gatavojas ieviest vienoto valūtu. Būtu jābūt iespējai euro
zonā slēgt līgumus ar skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumu, kas piedāvā vislabāko
cenu, pat ja tas atrodas citā dalībvalstī. Tas ļaus izmantot visefektīvākos skaidras naudas
savākšanas un piegādes kanālus un skaidras naudas pakalpojumus. Nākotnē, gatavojoties
pārejai uz šo valūtu, vajadzēs arvien vairāk euro skaidras naudas pārvadājumu nodrošinātāju.
Turklāt liela daļa euro zonas dalībvalstu ir parakstījušas vai plāno parakstīt līgumus par
banknošu un monētu ražošanu ārvalstīs.

Slavi Binev (NI),    rakstiski. – (BG) Es atbalstu ziņojumu par projektu Padomes regulai, ar
ko paplašina darbības jomu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par euro skaidras
naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas
dalībvalstīm. Es atbalstu ideju darbības jomā regulai par euro skaidras naudas profesionāliem
pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm iekļaut arī to
dalībvalstu teritoriju, kuras gatavojas ieviest euro, jo, gatavojoties pārejai uz šo valūtu,
parasti pieaug vajadzība veikt euro skaidras naudas pārvadājumus.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. – (PT) Es atbalstu darbības jomas paplašināšanu
regulas priekšlikumam par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta
pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm, iekļaujot to dalībvalstu teritoriju, kuras
gatavojas ieviest euro.

Anne Delvaux (PPE),    rakstiski. – (FR) Šī priekšlikuma mērķis ir paplašināt darbības jomu
regulas priekšlikumam par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta
pārvadājumiem starp euro zonas valstīm (galvenais priekšlikums), iekļaujot to dalībvalstu
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teritoriju, kuras gatavojas ieviest euro, jo, gatavojoties pārejai uz šo valūtu, parasti pieaug
vajadzība veikt euro skaidras naudas pārvadājumus. Es izsaku atzinību darbības jomas
paplašināšanai, tomēr būtu jāievēro, ka priekšlikuma juridiskais pamats ir LESD 352. pants,
kas nozīmē, ka Eiropas Parlamentam ir tikai piekrišanas pilnvaras.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par šo ieteikumu, jo uzskatu, ka šīs regulas
darbības jomu varētu paplašināt, iekļaujot jebkuru dalībvalsti, kas gatavojas ieviest euro.
Šis lēmums veicinās harmoniskāku pāreju uz euro, vienlaikus pienācīgi reaģējot uz
pieaugošo vajadzību veikt euro skaidras naudas pārvadājumus, gatavojoties pārejai uz šo
valūtu.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. – (PT) Es atbalstu referentes papildu ziņojumu, kas seko viņas
sākotnējam ziņojumam par darbības jomas paplašināšanu regulai par euro skaidras naudas
profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem, iekļaujot to dalībvalstu teritoriju,
kuras gatavojas ieviest euro.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    rakstiski. – (SK) Šā noteikuma mērķis ir vienkāršot
reglamentējošos ierobežojumus, kas atvieglotu euro banknošu un monētu apgrozību starp
dalībvalstīm un nodrošinātu augstu profesionālisma un drošības līmeni euro zonā. Ir pareizi
paplašināt šīs regulas darbības jomu, jo, euro zonas dalībvalstīm gatavojoties ieviest euro,
pieaug vajadzība veikt euro skaidras naudas pārvadājumus.

David Martin (S&D),    rakstiski. – Es balsoju par šo ziņojumu, kura mērķis ir paplašināt
darbības jomu regulas projektam par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu
autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm (galvenais priekšlikums),
iekļaujot to dalībvalstu teritoriju, kuras gatavojas ieviest euro, jo, gatavojoties pārejai uz
šo valūtu, parasti pieaug vajadzība veikt euro skaidras naudas pārvadājumus.

Rolandas Paksas (EFD),    rakstiski. – (LT) Es uzskatu, ka ir atbilstoši paplašināt
piemērošanas jomu regulai par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu
autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm un piemērot tās noteikumus
arī to dalībvalstu teritorijai, kuras gatavojas ieviest euro. Jāatzīmē, ka dalībvalstīs, kas
gatavojas nomainīt valūtu, pieaug vajadzība veikt skaidras naudas pārvadājumus. Attiecīgi
mums jāuzlabo pārvadājumu pakalpojumu kvalitāte, radot labvēlīgus apstākļus, lai skaidras
naudas pārvadājumu uzņēmumi varētu pakalpojumus sniegt ātri un efektīvi. Turklāt,
ņemot vērā pārvadājamo preču veidu un vērtību, ir ļoti svarīgi, lai skaidrā nauda droši
nonāktu pie gala saņēmēja.

Aldo Patriciello (PPE),    rakstiski. – (IT) Euro banknotes un monētas ir reāls Eiropas
maksājumu līdzeklis, jo euro zonā pašlaik ietilpst 16 dalībvalstis. Tā kā valstu tiesību akti
savā starpā var atšķirties, profesionāliem skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumiem
parasti ir ļoti grūti pārvadāt euro skaidru naudu starp euro zonas dalībvalstīm, un tāpēc
šādi pārvadājumi pašlaik ir ļoti ierobežoti. Tā rezultātā pieprasījums pēc euro skaidras
naudas pārrobežu autotransporta pārvadājumiem ir ievērojami palielinājies.

Jaunā regulas priekšlikuma mērķis ir paplašināt darbības jomu regulai par euro skaidras
naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas
dalībvalstīm, iekļaujot to dalībvalstu teritoriju, kuras gatavojas ieviest euro. Galvenais
priekšlikums ir paplašināt darbības jomu regulai par pārrobežu autotransporta
pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm, neaizmirstot, ka, dalībvalstīm gatavojoties
pārejai uz euro kā savas valsts valūtu, pieaug vajadzība veikt euro skaidras naudas
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pārvadājumus. Šo iemeslu dēļ un, lai nodrošinātu šī jautājuma skaidru regulējumu, es
balsoju par attiecīgo regulu.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski. – (IT) Es balsoju par šo ieteikumu, jo uzskatu, ka ir
jāpaplašina darbības joma regulai par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu
autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm, iekļaujot tajā arī to valstu
teritoriju, kas gatavojas ieviest vienoto valūtu. Faktiski šādās valstīs, tām gatavojoties pārejai
uz šīs valūtas ieviešanu savā teritorijā, parasti pieaug vajadzība veikt skaidras naudas
pārvadājumus, lai tās varētu ātri un pilnīgi iesaistīties un piedalīties ES tirdzniecībā.

Catherine Stihler (S&D),    rakstiski. – Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, kura noteikumi,
lai tiktu galā ar pieprasījumu, ļauj lielāku euro skaidras naudas daudzumu pārvadāt uz
valstīm, kurām jāpieņem euro. Es atbalstīju šo ziņojumu, jo tas uzlabo euro skaidras naudas
pārvadājumus nodrošinošo profesionāļu drošību un apmācību.

Niki Tzavela (EFD),    rakstiski. – (EL) Es balsoju par projektu Padomes regulai, ar ko
paplašina darbības jomu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par euro skaidras naudas
profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm.
Es balsoju par tās atbalstu, jo uzskatu, ka šīs regulas darbības jomas paplašināšana ir
nepieciešama un tā atrisinās problēmas, kas saistītas ar pārvadājumos iesaistīto darbinieku
drošību.

Ziņojums: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par apspriežamo ziņojumu, ņemot
vērā, ka navigācijas satelītu sistēmām būtu jānodrošina savietojamība starp dažādām
sistēmām. Komisijai no savas puses būtu jānodrošina atbilstīgs finansējuma līmenis. Es
gribētu pievērst uzmanību arī tam, ka no 15 darbībām, kas iekļautas Komisijas rīcības
plānā, deviņas jāīsteno nekavējoties.

Sophie Auconie (PPE),    rakstiski. – (FR) Es balsoju par mūsu kolēģes deputātes
Ţicău kundzes ziņojumu par globālās navigācijas satelītu sistēmas transporta lietojumiem.
Es patiešām atbalstu GNSS funkciju lietojumu dažādos transporta veidos un atbilstīgu
pētniecības īstenošanu un finansējuma piešķiršanu šajā jomā.

Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski. – (LT) Es balsoju par šo ziņojumu. Komisija
2010. gada 14. jūnijā publicēja rīcības plānu par globālās navigācijas satelītu sistēmām
(GNSS), kurā bija iekļauti 24 konkrēti ieteikumi turpmākai darbībai. Rīcības plāns
sagatavots, ņemot vērā globālās navigācijas satelītu sistēmu ieviešanu kopumā un jo īpaši
EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta) attīstību un izmatošanu.
ES ir uzsākusi EGNOS (un Galileo) projektu, lai nodrošinātu signālu, ko garantēti var
izmantot civilām vajadzībām, un arī panāktu, ka Eiropas ražotājiem visos līmeņos ir iespēja
konkurēt šajā augošajā un stratēģiski svarīgajā tirgū. Eiropas pašreizējā tirgus daļa 25 %
apmērā ir mazāka par cerēto. EGNOS piedāvās vēl vairāk iespēju (EGNOS ir desmit reižu
precīzāks nekā GPS), sākot no 2013. gada, kad sāks darboties Galileo sistēma. Komisijai ir
vislabākās iespējas koordinēt rīcības plāna īstenošanu, lai novērstu dublēšanos dalībvalstu
līmenī un nodrošinātu vispārēju progresu daudzajās ES politikas jomās, kurās izmantojami
GNSS lietojumi. Ņemot vērā ievērojamos ekonomiskos ieguvumus, kādus pilnīgas attīstības
un ieviešanas gadījumā EGNOS dos Eiropas ekonomikai kopumā, Komisijai šajā jomā ir
jāizstrādā skaidras prioritātes, starp tām iekļaujot EGNOS darbību visā ES un atbilstīgu
ieguldījumu veikšanu attiecīgajā pētniecībā un tehnoloģiskajā attīstībā.
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Adam Bielan (ECR),    rakstiski. – (PL) Pēdējos gados tehnoloģiskā progresa un tirgus
vajadzību dēļ dinamiski attīstījušās navigācijas satelītu sistēmas. Šīs sistēmas mūsdienās
tiek izmantotas visur, visos transporta veidos. Šīs nozares nepārtraukta izaugsme liecina,
ka paredzamā Eiropas sistēmu vērtība 2025. gadā varētu sasniegt EUR 230 miljardus.
Eiropas Savienības EGNOS un Galileo projekti var sekmēt konkurētspēju visās šīs
pakalpojumu nozares jomās, jo tie ir ievērojami labāki un daudz precīzāki nekā GPS
sistēmas, ar kurām tie arī ir savietojami. Diemžēl EGNOS sistēma joprojām neaptver valstis,
kas atrodas austrumos un dienvidos no Eiropas Savienības. Tāpēc sistēmu darbības
amplitūdas paplašināšana šķiet būtiska turpmākai attīstībai. Neskaidrs ir arī jautājums par
to, kā tiks finansētas Galileo sistēmas uzturēšanas izmaksas. Tiek vērtēts, ka tās sasniegs
aptuveni EUR 800 miljonus gadā. Ņemot vērā iepriekšminēto, es atturējos no balsošanas
par ziņojumu.

Slavi Binev (NI),    rakstiski. – (BG) Es atbalstu ziņojumu par globālās navigācijas satelītu
sistēmas transporta lietojumiem — ES īstermiņa un vidējā termiņa politika, jo navigācijas
sistēmu tirgus ir milzīgs. Priekšlikums palīdzēs novērst dublēšanos dalībvalstu līmenī un
nodrošinās vispārēju progresu daudzajās šīs nozares ES politikas jomās. Kopumā Eiropas
navigācijas sistēma (kas ir desmit reižu precīzāka nekā GPS) dos nozīmīgu ieguldījumu
drošības un vides aizsardzības mērķu sasniegšanai un nodrošinās brīvākas satiksmes
plūsmas autotransporta jomā, ja šo sistēmu piemēros ceļu lietotāju nodokļa iekasēšanai.

Mara Bizzotto (EFD),    rakstiski. – (IT) Esmu izvēlējusies piesardzīgu pieeju un nolēmusi
atturēties no balsošanas par Ţicău kundzes ziņojumu. Lai gan rīcības plānu globālās
navigācijas satelītu sistēmām varētu uzskatīt par stratēģisku, lai nodrošinātu signālus, ko
garantēti var izmantot civilām vajadzībām, un arī panāktu, ka Eiropas ražotājiem visos
līmeņos ir iespēja konkurēt šajā augošajā tirgū, tajā nav apskatīti vairāki nozīmīgi jautājumi.
To skaitā ir iespējamie datu aizsardzības riski un īpaši jau neskaidrība par to, kā tiks
finansētas Galileo ikgadējās uzturēšanas izmaksas, kas tiek lēstas aptuveni EUR 800 miljonu
apmērā. Neskaidrība par Eiropas ekonomikai tik svarīga, tomēr vērienīga projekta finanšu
stabilitāti aicina uz piesardzīgu un objektīvu pieeju.

Philippe Boulland (PPE),    rakstiski. – (FR) Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija
rezolūcijas mērķis ir iedrošināt Eiropas Komisiju veikt mērķtiecīgu darbību, lai veicinātu
globālās navigācijas satelītu sistēmu attīstību. Eiropas GNSS (globālā navigācijas satelītu
sistēma) un Galileo projekti ir tieši konkurenti Amerikas Savienoto Valstu GPS. Šie projekti
turpmāk atvieglos ikdienas dzīvi. Es tos pilnībā atbalstu, jo tie piešķir pievienoto vērtību
ne tikai nozarei, bet arī transporta jomai Eiropā. Tie izraisīs ķēdes reakciju: civilajā aviācijā
gaisa satiksmes kontroles sistēmas kļūs drošākas; ceļu satiksmē šī sistēma atvieglos nodevu
iekasēšanu un uzlabos drošību, ar satelītu palīdzību ļaujot izsekot izsaukumiem avārijas
gadījumos un novērojot autotransportu. Šāda Eiropas pakalpojuma radīšana uzlabotu
visas šīs jomas. Es balsoju par šo rezolūciju, lai skubinātu Eiropas un dalībvalstu iestādes
un novērstu kavēšanos, kas ik dienu atņem Eiropai neskaitāmas iespējas.

Jan Březina (PPE),    rakstiski. – (CS) Rīcības plāns globālās navigācijas satelītu sistēmas
(GNSS) lietojumiem ieskicē būtiskākos pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu GNSS
„kritiskās masas” punktu un garantētu projekta panākumus. Ir svarīgi, lai plāns neizraisītu
pārmērīgi daudzu ierosmju rašanos un pārāk plašas apspriešanās, bet līdz 2013. gadam
tiešām tiktu īstenots. Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājumu dienesta sistēmai
(EGNOS) jāaptver visa Eiropas Savienība, un tā darbība būtu jāpaplašina attiecībā uz
Ziemeļeiropu, Austrumeiropu un Dienvidaustrumeiropu. Lai tā patiešām būtu efektīva
transporta ziņā, tai jāaptver ne tikai visa Eiropas Savienība, bet arī tuvākās kaimiņvalstis.
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Attiecībā uz civilo aviāciju dalībvalstīm ir jāveicina uz EGNOS balstītu nolaišanās procedūru
attīstība un izmantošana. Tas ir stratēģisks priekšnosacījums Eiropas vienotās gaisa telpas
patiesai radīšanai. EGNOS un GNSS var dot ievērojamu ieguldījumu drošības un vides
aizsardzības mērķu sasniegšanai un nodrošināt brīvākas satiksmes plūsmas autotransporta
jomā, ja šo sistēmu piemērotu ceļu lietotāju nodokļa iekasēšanai.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par politiku attiecībā uz
globālās navigācijas satelītu sistēmas transporta lietojumiem, kas, manuprāt, veicinās
transporta, loģistikas, kā arī pārvaldības sistēmu labāku vadību. Ņemot vērā šīs nozares
pasaules tirgus augsto vērtību, kas turpmāko gadu laikā turpinās pieaugt, es gribētu arī
uzsvērt, cik svarīgi ir radīt nosacījumus šīs Eiropas nozares konkurētspējai.

Christine De Veyrac (PPE),    rakstiski. – (FR) Saskaņā ar pašreizējiem vērtējumiem, globālās
navigācijas satelītu sistēmas tuvāko 20 gadu laikā Eiropas ekonomikai nopelnīs no EUR 55
līdz EUR 63 miljardus. Lietojumi, kas pašlaik lielākoties balstīti uz ASV GPS sistēmu, pašlaik
tiek vērtēti 6 % apmērā no ES kopējā IKP.

Ņemot vērā iepriekšminēto, es balsoju par Ţicău kundzes pašiniciatīvas ziņojumu, kas
aicina Komisiju nodrošināt atbilstīgu finansējumu Eiropas globālās navigācijas satelītu
sistēmu EGNOS un Galileo lietojumu attīstībai. Īpaši jāiedrošina MVU piekļuve šim
finansējumam, lai stimulētu inovācijas, balstoties uz šīm Eiropas sistēmām.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka, piemērojot
piedāvāto rīcības plānu globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem, tiks
veicināta efektīvāka transporta tīkla izveidošana ar drošākiem, videi nekaitīgākiem un
ekonomiskākiem transporta veidiem.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. – (PT) Globālās navigācijas sistēmas ir ikdienas dzīves
sastāvdaļa transporta nozarē, un tām būs aizvien lielāka nozīme tādā pasaulē, kas aizvien
lielākā mērā funkcionē kā tīkla sastāvdaļa un kurā būtiska ir tirdzniecība un ātra sazināšanās.
Šādu sistēmu komerciālās priekšrocības un vērtības ir acīmredzamas, un saprotama ir
Eiropas interese radīt pēc iespējas vairāk šādu risinājumu un pārvaldīt tos neatkarīgi no
trešajām pusēm. Komisijas iesniegtais rīcības plāns piedāvā saprātīgus priekšlikumus
turpmākai šādu jautājumu risināšanai ES mērogā un sniedz pamatotāku un atbilstošāku
skatu uz šo jautājumu. Ņemot vērā šo sistēmu finansēšanas veidu, jānodrošina īpaši stingra
pārvaldība, lai līdzekļi netiktu izšķiesti, un vajadzīga iztēles bagāta pieeja, lai piesaistītu
atbalstu un partnerus. Ceru, ka Eiropas Savienība joprojām varēs pati sevi apgādāt ar
neatkarīgām globālām navigācijas sistēmām, pilnā mērā izmantojot to potenciālu, lai
veicinātu ekonomikas stiprināšanu, palielinātu nodarbinātību un transporta drošību.

José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. – (PT) Šis ziņojums, ko sagatavojusi Ţicău kundze,
saistīts ar navigācijas satelītu sistēmu transporta lietojumiem ES un sagatavots pēc Komisijas
rīcības plāna globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem publicēšanas
2010. gada 14. jūnijā. Nozare kopumā ir pieredzējusi ārkārtīgi strauju izaugsmi kopš
2000. gada, kad ASV satelītu iekārtas sāka piedāvāt GPS pakalpojumus, un tās apjoms
pieaudzis no EUR 124 miljardiem 2008. gadā līdz paredzamam aptuvenam tirgus apjomam
EUR 230 miljardiem 2025. gadā. ES nevarēja atļauties atpalikt satelītu navigācijas
tehnoloģijās, tāpēc attīstīja Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienestu
(EGNOS), priekšteci Galileo sistēmai, kas, cerams, būs gatava ekspluatācijai 2013. gadā un
būs desmit reižu precīzāka nekā GPS. Paredzams, ka jau tuvākajā nākotnē būs iespējams
iegūt precizitāti līdz 45 centimetriem. Es apsveicu referenti un atzinīgi vērtēju šī ziņojuma

07-06-2011Eiropas Parlamenta debatesLV72



pieņemšanu, par ko es balsoju, jo tas ļaus ES palielināt tās tirgus daļu un uzlabos Eiropas
konkurētspēju stratēģiskā un augošā tirgū.

João Ferreira (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Globālajām navigācijas satelītu sistēmām
(GNSS) var būt svarīgi un ārkārtīgi noderīgi lietojumi visiem transporta veidiem. Papildus
citiem aspektiem tās var uzlabot drošību, darīt tos videi nekaitīgākus un ekonomiskākus.
GNSS var būt nozīmīgas arī tā saucamo intelektisko transporta sistēmu atbalstā un
veicināšanā. Referente izklāsta vairākus no šiem aspektiem. Tomēr, līdzīgi kā citu
tehnoloģiju gadījumā, GNSS lietojumu praktiskie rezultāti nav šķirami no to lietojuma
ekonomiskā un sociālā konteksta, kā arī nolūkiem un mērķiem, kam tās kalpo. Tas
attiecināms gan kopumā, gan īpaši uz šo nozari. Piemēram, priekšlikums, ka šī sistēma
varētu arī palīdzēt izveidot Eiropas vienoto gaisa telpu, nav pārsteidzošs; tomēr mēs gribētu
atturēties no šī aspekta ziņojumā. Mēs piekrītam, ka GNSS var palīdzēt sabiedrisko
pakalpojumu attīstībai, modernizācijai un diversificēšanai, īpaši jau transporta nozarē.
GNSS jāanalizē visās dimensijās, kādās tās varētu tikt lietotas. Ņemot vērā iepriekšminēto,
mēs apšaubītu šo programmu potenciālā lietojuma ierobežojumus ES un Amerikas
Savienoto Valstu nosacītajā sāncensībā attiecībā uz šo sistēmu funkcionalitāti un efektivitāti.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Globālajām navigācijas satelītu sistēmām
(GNSS) var būt svarīgi un ārkārtīgi noderīgi lietojumi visiem transporta veidiem. Papildus
citiem aspektiem tās var uzlabot drošību, darīt tos videi nekaitīgākus un ekonomiskākus.
Šīs sistēmas var būt nozīmīgas arī tā saucamo intelektisko transporta sistēmu atbalstā un
veicināšanā Tomēr, līdzīgi kā citu tehnoloģiju gadījumā, GNSS lietojumu praktiskie rezultāti
nav šķirami no to lietojuma ekonomiskā un sociālā konteksta, kā arī nolūkiem un mērķiem,
kam tās kalpo. Piemēram, priekšlikums, ka šī sistēma varētu arī palīdzēt izveidot Eiropas
vienoto gaisa telpu, nav pārsteidzošs; tomēr mēs gribētu atturēties no šī aspekta ziņojumā.

Mēs piekrītam, ka GNSS var palīdzēt sabiedrisko pakalpojumu attīstībai, modernizācijai
un diversificēšanai, īpaši jau transporta nozarē.

Tomēr sistēma jāanalizē visās daudzajās dimensijās, kādās tā varētu tikt piemērota. Ņemot
vērā iepriekšminēto, mēs apšaubītu šo programmu potenciālā lietojuma ierobežojumus
ES un Amerikas Savienoto Valstu nosacītajā sāncensībā attiecībā uz šo sistēmu
funkcionalitāti un efektivitāti.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    rakstiski. – (SK) Komisija 2010. gada jūnijā publicēja
rīcības plānu globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem, kurā iekļauti
24 konkrēti priekšlikumi. Rīcības plāns bija sagatavots laikā, kad tika ieviestas globālās
navigācijas satelītu sistēmas, konkrētāk, Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma
dienesta (EGNOS) sistēma. Navigācijas satelītu sistēmām būtu jānodrošina sadarbība starp
dažādām sistēmām un tām jābūt izmantojamām pasažieru un kravas pārvadājumos.
Manuprāt, Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos pasākumus rīcības plāna īstenošanas
koordinēšanai un progresa nodrošināšanai ar GNSS lietojumiem saistītajās ES politikas
jomās.

Lorenzo Fontana (EFD),    rakstiski. – (IT) Lai gan mēs esam vienisprātis ar dažiem
Ţicău kundzes priekšlikuma aspektiem, par daudziem citiem neesam pārliecināti. Piemēram,
par Galileo ikgadējās uzturēšanas izmaksu finansējumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā,
kas tiek lēsts EUR 800 miljonu apmērā; iespējamajiem datu aizsardzības riskiem saistībā
ar globālo navigācijas satelītu sistēmu lietošanu; un neatliekamo vajadzību atrast papildu
finansējumu, lai nodrošinātu, ka uzsāktās darbības ar Eiropas Ģeostacionārās navigācijas
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pārklājumu dienestu (EGNOS) un Galileo drīzumā kļūst veiksmīgas. Šo iemeslu dēļ no
priekšlikuma nevajadzētu atteikties, bet es nevaru to pilnā mērā atbalstīt.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    rakstiski. – (FR) Šī ziņojuma pieņemšana ir nozīmīgs
sasniegums, jo tajā izklāstīti pamati vispārējai globālās navigācijas satelītu sistēmas ieviešana
un, konkrētāk, EGNOS attīstībai, kam vajadzētu atvieglot Galileo sistēmas ieviešanu. Es
balsoju „par” arī tāpēc, ka tas nodrošinās iespēju veikt konkrētus pasākumus, kas atvieglos
transporta attīstību Eiropā, atstās lielu ietekmi uz drošības un vides jautājumiem, kā arī
uzlabos autotransporta satiksmes plūsmas apstākļus.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski. – (LT) Es apstiprināju šo dokumentu, jo 2010. gada
14. jūnijā Komisija publicēja savus rīcības plānu globālās navigācijas satelītu sistēmas
(GNSS) lietojumiem, kurā bija iekļauti 24 konkrēti ieteikumi rīcībai. Rīcības plāns bija
sagatavots, ņemot vērā globālās navigācijas satelītu sistēmu attīstību kopumā un jo īpaši
EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta) attīstību un izmantošanu.
EGNOS ir Galileo sistēmas priekštecis. GNSS ir nozīmīgs intelektisko transporta sistēmu
(ITS) attīstībā, jo ar ITS var nodrošināt efektīvākus, videi nekaitīgākus un drošākus transporta
risinājumus, vairāku ITS pakalpojumu pienācīgai īstenošanai ir vajadzīga pilnā apjomā
strādājoša GNSS. EGNOS un Galileo var sniegt nozīmīgu ieguldījumu ceļu satiksmes
pārvaldībā, šajā jomā ir nepieciešama izpratnes veidošanas kampaņa, lai palielinātu to
iespēju izmantošanu, ko šī sistēma sniedz saistībā ar nodevu iekasēšanu, „eCall”, drošu
stāvvietu tiešsaistes rezervēšanu kravas automobiļiem un reālā laika uzskaiti, tādējādi
veicinot drošāku un videi nekaitīgāku autotransportu.

Petru Constantin Luhan (PPE),    rakstiski. – (RO) Šis Eiropas Parlamenta rezolūcijas
priekšlikums ir svarīgs, jo GNSS (globālās navigācijas satelītu sistēmas) var piemērot visiem
transporta veidiem (sauszemes, jūras un gaisa transportam), nodrošinot efektīvāku satiksmes
darbību, atbalstot ekonomikas izaugsmi un samazinot piesārņojumu. Tajā pašā laikā GNSS
ir daļa no stratēģijas „Eiropa 2020” galvenajiem novatoriskajiem mērķiem. Lai šīs globālās
navigācijas sistēmas tiktu īstenotas piemērotā, vienotā veidā visās ES dalībvalstīs, jānodrošina
lielāks ikgadējais finansējums, nekā tiek piešķirts pašlaik.

Viens no rezolūcijas priekšlikuma ierosinājumiem ir finansējuma piešķiršana pētniecībai
un izstrādei jauniem GNSS lietojumiem, kurus varētu izmantot tādās jomās kā klimata
pārmaiņas, lauksaimniecība, civilā aizsardzība, dabas katastrofu brīdinājuma sistēmas un
citās. Ne mazāk svarīgi ir arī tas, ka ES līmeņa GNSS sistēmu attīstīšana garantētu ES
neatkarību no līdzīgām navigācijas sistēmām ārpus ES.

David Martin (S&D),    rakstiski. – Es atzinīgi vērtēju rīcības plānu globālās navigācijas
satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem (COM(2010)0308), kura mērķis ir veicināt pakārtoto
lietojumu attīstību, īstenojot sertifikāciju un standartizāciju, sekmējot koordināciju ar
nozaru pārstāvjiem un citām valstīm, kā arī veicot informācijas izplatīšanu un izpratnes
veidošanu, īstenojot reglamentējošus pasākumus un palielinot finansējumu.

Clemente Mastella (PPE),    rakstiski. – (IT) Līdz ar rīcības plāna globālās navigācijas satelītu
sistēmas (GNSS) lietojumiem publicēšanu un jo īpaši ar EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās
navigācijas pārklājuma dienesta) attīstību un ieviešanu, Eiropas Savienība ir centusies
uzsvērt civilās vajadzības un nodrošināt, lai Eiropas ražotājiem visos līmeņos būtu iespēja
konkurēt šajā augošajā un stratēģiski svarīgajā tirgū. Mēs atbalstām Komisijas sagatavoto
mērķtiecīgo rīcības plānu, kas aptver 15 darbības dažādās nozarēs, no kurām deviņas var
nekavējoties piemērot transporta nozarē, un šāda piemērošana būtu ļoti svarīga, īpaši
attiecībā uz EGNOS veicināšanu trešās valstīs. Faktiski, lai šī sistēma būtu pilnīgi efektīva
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transporta ziņā, tai jāaptver ne tikai visa Eiropas Savienība, bet arī tuvākās kaimiņvalstis.
Tāpēc kā prioritāte būtu jānosaka tās darbības paplašināšana attiecībā uz Ziemeļeiropu,
Austrumeiropu un Dienvidaustrumeiropu. Civilās aviācijas jomā mēs aicinām dalībvalstis
uz EGNOS balstītās procedūras un pakalpojumus noteikt kā prioritāti, lai radītu patiesu
Eiropas vienoto gaisa telpu. Ir arī skaidrs, ka EGNOS un GNSS kopumā var dot nozīmīgu
ieguldījumu drošībā un vides aizsardzībā. Lai sasniegtu šos mērķus, mums būs vajadzīgi
atbilstīgi ieguldījumi Eiropas pētniecības un izstrādes nozarē.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. – (PT) Komisijai ir vislabākās iespējas koordinēt rīcības plāna
īstenošanu, lai novērstu dublēšanos dalībvalstu līmenī un nodrošinātu vispārēju progresu
daudzajās ES piemērošanas jomās, kurās izmantojami GNSS lietojumi. Eiropas
Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienestam (EGNOS) jāaptver visa Eiropas Savienība,
un pirmām kārtām tā darbība būtu jāpaplašina attiecībā uz Ziemeļeiropas, Austrumeiropas
un Dienvidaustrumeiropas reģioniem. Lai Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma
dienests (EGNOS) būtu pilnīgi efektīvs transporta ziņā, tam jāaptver ne tikai visa Eiropas
Savienība, bet arī tuvākās kaimiņvalstis. Attiecībā uz civilo aviāciju dalībvalstīm ir jāveicina
uz EGNOS balstītu nolaišanās procedūru attīstība un izmantošana, turklāt prioritārs
jautājums civilās aviācijas jomā ir uz EGNOS balstītu procedūru un pakalpojumu
sertificēšana. Tā ir stratēģiska prasība patiesi vienotai Eiropas gaisa telpai. Ir arī skaidrs, ka
EGNOS un GNSS kopumā var dot nozīmīgu ieguldījumu drošības un vides aizsardzības
mērķu sasniegšanā un nodrošināt brīvākas satiksmes plūsmas autotransporta jomā, ja šo
sistēmu piemērotu ceļu lietotāju nodokļa iekasēšanai. Mums jāatrod veids, kā finansēt šo
sistēmu.

Louis Michel (ALDE),    rakstiski. – (FR) Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS)
lietojumi ir būtiska un svarīga uzņēmējdarbības sastāvdaļa visās ar transportu saistītajās
nozarēs, un efektīva to funkcionēšana sekmē drošāku, videi nekaitīgāku un rentablāku
transportu.

Eiropas Savienība nevar arī turpmāk būt atkarīga no sistēmām, kuras sākotnēji konstruējušas
citas valstis citām vajadzībām. Ņemot vērā lielo pievienoto vērtību, ko GNSS un Galileo
projekti rada ES nozares politikai, tas ir būtiski panākumu nodrošināšanai. Mērķtiecīgs
rīcības plāns ir labākais veids, kā dot jaunu impulsu un ievērojami veicināt iespēju sasniegt
drošības, vides, kā arī ar autotransporta satiksmes plūsmu saistītos mērķus.

Turklāt navigācijas satelītu sistēmām jānodrošina savietojamība ar dažādām (tajā skaitā
tradicionālām) sistēmām. Kā prioritāte jāizvirza EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās navigācijas
pārklājumu dienesta) pārklājuma paplašināšana. Šai sistēmai jāpārklāj viss Eiropas
kontinents, kā arī Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerattiecību, Tuvo Austrumu un
Āfrikas valstis. Visbeidzot Komisijai arī jāiesaka pasākumi, kas nodrošinātu atbilstīgu
finansējuma līmeni, nesamazinot citu transporta politikai piešķirto finansējumu.

Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. – Navigācijas satelītu sistēmām jānodrošina
savietojamība starp dažādām sistēmām un jānodrošina gan pasažieru, gan kravu transporta
pakalpojumu vairākveida izmantošana. Tādēļ es balsoju par šo ziņojumu.

Rolandas Paksas (EFD),    rakstiski. – (LT) Es balsoju par šo rezolūciju ES īstermiņa un
vidējā termiņa politikai par globālās navigācijas satelītu sistēmas transporta lietojumiem,
pirmkārt, tāpēc, ka visā ES liela uzmanība jāpievērš GNSS un Galileo projektiem transporta
nozarē. Komisijai ir īpaša nozīme, jo tā nodrošina regulējošo mehānismu, kas varētu novērst
vairākus birokrātiskus un cita veida šķēršļus un atvieglotu šo projektu mierīgāku un
efektīgāku īstenošanu. Turklāt ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstīgu un pietiekamu finansējumu
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šiem projektiem saskaņā ar pārredzamības un proporcionalitātes principiem, īpašu
uzmanību pievēršot MVU. Mums jāveicina EGNOS un Galileo izmantošana civilajā aviācijā,
tādējādi palīdzot izveidot Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības
pētniecības programmu un atvieglojot tās īstenošanu. Ir būtiski Eiropas satelītu
radionavigācijas programmu pielāgot multimodālajiem pakalpojumiem un piemērot to
visā Eiropā, ne tikai konkrētās valstīs, jo efektīga minēto programmu īstenošana uzlabotu
kravas pārvadājumu efektivitāti un palīdzētu risināt daudzus transporta drošības un vides
jautājumus.

Alfredo Pallone (PPE),    rakstiski. – (IT) Es balsoju par Ţicău kundzes ziņojumu, jo uzskatu,
ka jaunās tehnoloģijas, piemēram, navigācijas satelītu sistēmas, kas kļūst aizvien plašāk
izplatītas un dod aizvien lielāku labumu sabiedrībai, būtu jāpiemēro transporta nozarē.
Mēs dzīvojam globālā sistēmā, un ES jāpielāgo sava politika dažādu nozaru vajadzībām
un jāattīsta tāda globālā navigācijas satelītu sistēma, kas perfekti sadarbojas ar labi zināmo
GPS sistēmu, tādā veidā nodrošinot tūlītēju informāciju bez kļūdu iespējamības. Ņemot
vērā plaukstošo tirgu un novērtēto apgrozījumu vairāk nekā EUR 200 miljardu apmērā
nākamajos 10 gados, navigācijas satelītiem vajadzīgs atbilstīgs finansējums, kas atbalsta
to praktisko izstrādi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. – (PT) Komisija 2010. gada 14. jūnijā
publicēja savu rīcības plānu globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem,
kurā bija iekļauti 24 konkrēti ieteikumi darbībai. Nozare kopumā ir pieredzējusi ārkārtīgi
strauju izaugsmi kopš 2000. gada, kad ASV satelītu iekārtas sāka piedāvāt GPS
pakalpojumus. Šā tirgus aptuvenais apjoms 2008. gadā bija EUR 124 miljardi un paredzams,
ka līdz 2025. gadam tas sasniegs EUR 230 miljardus. Aptuveni 20 % veido intelektiskās
transporta sistēmas (ITS) un 5 % — drošības lietojumi, to skaitā transporta drošības
lietojumi. Šī projekta mērķis ir nodrošināt signālus, ko garantēti var izmantot civilām
vajadzībām, un arī panākt, ka Eiropas ražotājiem visos līmeņos ir iespēja konkurēt šajā
augošajā un stratēģiski svarīgajā tirgū. Eiropas pašreizējā tirgus daļa 25 % apmērā ir mazāka
par cerēto. Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS) ir savietojams
ar GPS, taču tas piedāvās vēl vairāk iespēju, sākot ar 2013. gadu, kad sāks darboties Galileo
sistēma. Pašlaik EGNOS ir desmit reižu precīzāks par GPS. Šos aspektus var nekavējoties
piemērot transporta nozarē, un šāda piemērošana būtu ļoti svarīga, tajā skaitā attiecībā uz
modernizētām autovadītāja atbalsta sistēmām, tāpēc es balsoju par.

Aldo Patriciello (PPE),    rakstiski. – (IT) Globālā navigācijas satelītu sistēmu nozare ir
pieredzējusi ārkārtīgi strauju izaugsmi kopš 2000. gada, kad sistēmas tika pirmo reizi
izmantotas ASV. Paredzams, ka līdz 2025. gadam šā tirgus apjoms pasaulē sasniegs
EUR 230 miljardus, no kuriem 20 % veidos intelektiskās transporta sistēmas un 5 % —
drošības lietojumi.

Komisija 2010. gada jūnijā publicēja rīcības plānu globālās navigācijas satelītu sistēmas
(GNSS), un jo īpaši EGNOS sistēmas, lietojumiem, kurā ir iekļauti 24 konkrēti ieteikumi
darbībai. Ja EGNOS sistēma tiks tālāk attīstīta, kā prioritāte jāizvirza rīcības plānā ieteiktie
pasākumi, un noteikti jānodrošina atbilstīgi ieguldījumi un finansējums pētniecības un
izstrādes darbībās. Patiešām, Eiropas finansējuma trūkums mazo un vidējo uzņēmumu
dalībai pētniecības projektā septītās un astotās pamatprogrammas ietvaros mazinātu tā
pievilcību uzņēmējiem. Lai atbalstītu turpmāku EGNOS sistēmas attīstību un nodrošinātu,
ka tai netrūkst Eiropas finansējuma, es balsoju par šo priekšlikumu.
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Phil Prendergast (S&D),    rakstiski. – Komisijas rīcības plāns globālās navigācijas satelītu
sistēmas lietojumiem rāda, ka tirgū ir milzīgs pieprasījums, kurš līdz 2025. gadam varētu
sasniegt EUR 230 miljardus. Tomēr Eiropai neizdodas būt konkurētspējīgai globālā mērogā
šajā jomā, un mūsu pašreizējā tirgus daļa 25 % apmērā ir mazāka par cerēto. Mums
jānodrošina vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī industrija sasniedz savas maksimālās
iespējas. Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests (EGNOS) ir desmit reižu
precīzāks par GPS, un paredzams, ka jau tuvākajā nākotnē būs iespējams iegūt precizitāti
līdz 45 centimetriem. Šai sistēmai ir skaidri lietojumi gaisa un jūras transportā, un tā
izmantojama arī autotransportā. Tomēr mums jābūt piesardzīgiem, lai netiktu pārkāptas
Eiropas iedzīvotāju tiesības, jo saistībā ar šādām tehnoloģijām rodas acīm redzamas
personīgā privātuma problēmas. Kopumā es atzinīgi vērtēju ENGOS un GNSS, jo tās var
dot nozīmīgu ieguldījumu drošības un vides mērķu sasniegšanā, un es uzskatu, ka būtiski
ir atbilstīgi ieguldījumi attiecīgajā pētniecībā un izstrādē. Bet, lai gūtu labumus no šiem
projektiem, jānovērš finansējuma nepietiekamība.

Paulo Rangel (PPE),    rakstiski. – (PT) Saistībā ar rīcības plānu globālās navigācijas satelītu
sistēmas (GNSS) lietojumiem, ko Komisija publicējusi 2010. gada 14. jūnijā ar mērķi
paplašināt Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienestu (EGNOS), būtu jāpieliek
pūles navigācijas sistēmu pārklājuma paplašināšanai visā ES. Patiešām, šīs sistēmas
paplašināšana var piedāvāt milzīgas priekšrocības ekonomikai un drošībai. Tomēr, lai to
panāktu, vajadzīgi lieli ieguldījumi inovācijās un attīstībā. Pirmkārt, tas ir vienīgais veids,
kā sistēma varētu pilnīgi izpildīt savu mērķi un, otrkārt, tas ļautu sasniegt brieduma līmeni,
kas galu galā nodrošinātu finansiālu peļņu. Turklāt šī ir joma, kas pieredzējusi ievērojamu
attīstību. Piemēram, novērtēts, ka tuvākajā nākotnē būs iespējams noteikt ģeogrāfisko
lokāciju ar precizitāti līdz 45 centimetriem. Šo iemeslu dēļ es balsoju par šo ziņojumu.

Crescenzio Rivellini (PPE),    rakstiski. – (IT) Šodien mēs Eiropas Parlamenta Strasbūras
plenārsēdes laikā balsojām par ziņojumu par globālās navigācijas satelītu sistēmas transporta
lietojumiem. Komisija 2010. gadā publicēja rīcības plānu globālās navigācijas satelītu
sistēmas (GNSS) lietojumiem. Rīcības plānā izklāstīti nepieciešamie risinājumi navigācijas
satelītu panākumu nodrošināšanai. Rīcības plāna vispārējais konteksts ir saistīts ar globālo
navigācijas satelītu sistēmu attīstību kopumā un jo īpaši ar EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās
navigācijas pārklājuma dienesta) attīstību un ieviešanu.

EGNOS ir Galileo sistēmas priekštecis. ES ir uzsākusi EGNOS (un Galileo) projektu, lai
nodrošinātu signālus, ko garantēti var izmantot civilām vajadzībām, un lai panāktu, ka
Eiropas ražotājiem visos līmeņos ir iespēja konkurēt šajā augošajā un stratēģiski svarīgajā
tirgū. Es piekrītu Ţicău kundzei, kas uzsver, ka ir nepieciešams izveidot papildu finansējumu
Galileo programmai un tādēļ, iespējams, izveidot Galileo rezerves fondu ES budžetā, no
kura segt visas papildu izmaksas, nodrošinot, lai netiktu kaitēts citām programmām.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski. – Es balsoju par šo ziņojumu. Komisija
2010. gada 14. jūnijā publicēja savu rīcības plānu globālās navigācijas satelītu sistēmas
(GNSS) lietojumiem, kurā bija iekļauti 24 konkrēti ieteikumi turpmākai darbībai. Rīcības
plāna vispārējais konteksts ir saistīts ar globālās satelītnavigācijas sistēmu attīstību kopumā
un jo īpaši ar Galileo sistēmas priekšteča EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās navigācijas
pārklājuma dienesta) attīstību un ieviešanu. Nozare kopumā ir pieredzējusi ārkārtīgi strauju
izaugsmi kopš 2000. gada, kad ASV satelītu iekārtas sāka piedāvāt GPS pakalpojumus. Šā
tirgus aptuvenais apjoms 2008. gadā bija EUR 124 miljardi un paredzams, ka līdz
2025. gadam tas sasniegs EUR 230 miljardus. Aptuveni 20 % veido intelektiskās transporta
sistēmas (ITS) un 5 % — drošības lietojumi, to skaitā transporta drošības lietojumi.

77Eiropas Parlamenta debatesLV07-06-2011



ES ir uzsākusi EGNOS (un Galileo) projektu, lai nodrošinātu signālus, ko garantēti var
izmantot civilām vajadzībām, un arī panāktu, ka Eiropas ražotājiem visos līmeņos ir iespēja
konkurēt šajā augošajā un stratēģiski svarīgajā tirgū. Eiropas pašreizējā tirgus daļa 25 %
apmērā ir mazāka par cerēto. EGNOS ir savietojams ar GPS, taču tas piedāvās vēl vairāk
iespēju, sākot ar 2013. gadu, kad sāks darboties Galileo sistēma. EGNOS ir desmit reizes
precīzāks nekā GPS.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski. – (IT) Tāpat kā referente es atbalstu Komisijas rīcības plānu
EGNOS un Galileo attīstībai, kas balstīts uz deviņiem horizontāliem pasākumiem, ko var
nekavējoties piemērot transporta nozarē. EGNOS ieviešanai maksimālā apjomā visā Eiropā
un tuvākajās kaimiņvalstīs aiz tās robežām būs milzīga labvēlīga ietekme uz Eiropas
ekonomiku kopumā, kā arī uz drošības un vides mērķu sasniegšanu, un tā nodrošinās
brīvāku autotransporta satiksmes plūsmu. Tomēr, ja vēlamies sasniegt šos mērķus, mums
vajadzīgs atbilstīgs finansējums pētniecībai un izstrādei, kurš līdz šim trūcis. Faktiski ES ir
vienīgais tirdzniecības bloks, kas nenodrošina tiešu finansējumu savai GNSS programmai.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    rakstiski. – (ET) Ziņojumā par globālās navigācijas
satelītu sistēmas transporta lietojumiem uzsvērta Komisijas rīcības plāna
2010.–2013. gadam loma un nozīmība šajā jomā un tās ietekme uz transportu. Rīcības
plāna deviņas darbības ir tieši un būtiski saistītas ar transporta jomu. Tās paredz navigācijas
satelītu sistēmu lietojumu un attīstību visos transporta veidos. Protams, tam būs ļoti liela
nozīme autotransportā un gaisa transportā. Noteikti ir vērts uzsvērt divus pasākumus —
Eiropas vienotās gaisa telpas radīšanas atvieglošanu un lietojumu radīšanu intelektiskām
transporta sistēmām.

Turklāt satelītu izmantošana dos iespēju attīstīt un izmantot daudz dažādus lietojumus.
Es patiešām ceru, ka ziņojumā minēto sistēmu, lietojumu un risinājumu attīstīšana un
izmantošana praksē noritēs kā plānots un jau nākamo pāris gadu laikā daudziem
risinājumiem tiks atrasti lietojumi, kas atvieglos uzņēmumu un iedzīvotāju ikdienu un
paaugstinās drošību jūrā, gaisā un uz ceļiem.

Catherine Stihler (S&D),    rakstiski. – Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, kurā runāts par
Eiropas sistēmu attīstīšanu un ieviešanu, lai izmantotu Galileo un citas satelītu sistēmas un
to lietojumus transporta jomā.

Nuno Teixeira (PPE),    rakstiski. – (PT) Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) pašlaik
ietekmē visus ES politikas virzienus, un to attīstībai un lietošanai būs katalītiska ietekme
uz stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu un uz stratēģiskas un konkurētspējīgas Eiropas
nozares radīšanu. Ar transportu saistīti lietojumi veido 20 % no visiem GNSS lietojumiem
apjoma ziņā, un 44 % — vērtības ziņā. Šī rūpniecības nozare ir augošs pasaules mēroga
tirgus, kurā Eiropai vajadzētu uzņemties vadību un panākt savu neatkarību. GNSS lietojumi
un pakalpojumi transporta jomā ietekmē gan transporta veidu drošību un efektivitāti, gan
ekonomiskās un vides izmaksas. Es arī uzskatu par svarīgu piebilst, ka, lai attīstība būtu
godīga, Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta (EGNOS) programmai
jāpārklāj visas dalībvalstis un jāveicina savstarpēja sadarbība un savietojamība ar trešām
valstīm, lai šis tirgus kļūtu konkurētspējīgs un dinamisks. Beigās es gribētu uzsvērt referentes
ideju par to, ka jaunajai daudzgadu finanšu shēmai vajadzētu nodrošināt atbilstīgu
finansējuma līmeni GNSS pētniecībai un attīstībai, kā arī tās ieviešanai. Jārada mehānismi,
kas palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) vieglāk piekļūt šim finansējumam
un atvieglotu GNSS lietojumu attīstību un tirdzniecību.
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Angelika Werthmann (NI),    rakstiski. – (DE) Es balsoju par šo ziņojumu. Pēc tam, kad
pagājušā gada jūnijā kļuva skaidrs, ka Eiropas daļa navigācijas satelītu tirgū neatbilst
gaidītajam, Komisija izstrādāja rīcības plānu globālās navigācijas satelītu sistēmu (GNSS)
lietojumiem. Komisija prātīgi izvēlējās mērķtiecīgu rīcības plānu, kura ieteikumi ne tikai
aptver Eiropas vienotās gaisa telpas izveidi, kas jau vairākkārt apstiprināta par Eiropas
Savienības prioritāti, bet arī autotransporta jomu, kurā GNSS varētu dot nozīmīgu
ieguldījumu, lai mēs sasniegtu drošības un vides aizsardzības mērķus. Kopumā ņemot,
rīcības plāns ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu Eiropas tirgus konkurētspēju šajā nozarē, kuras
tirgus vērtība pasaules mērogā līdz 2025. gadam sasniegs EUR 230 miljardus.

Artur Zasada (PPE),    rakstiski. – (PL) Es esmu pārliecināts, ka darbības, lai veicinātu
EGNOS un Galileo izmantošanu civilajā aviācijā, ir būtiskas Eiropas vienotās gaisa telpas
gaisa satiksmes pārvaldības pētniecības programmai. Diemžēl, kā savā dokumentā uzsvērusi
arī referente, Galileo sistēmas ieviešana turpina radīt jaunas problēmas. Es piekrītu
aicinājumam Komisijai nodrošināt ātru EGNOS sertifikāciju civilās aviācijas vajadzībām.
Es bieži esmu uzsvēris, ka atbalstu Eiropas vienotās gaisa telpas un Eiropas vienotās gaisa
telpas gaisa satiksmes pārvaldības pētniecības programmu.

Ātra un pilnīga Eiropas gaisa telpas izveide ir ļoti svarīgs stratēģisks pasākums virzienā uz
patiesu Eiropas Savienības integrāciju un kopējā tirgus stiprināšanu. Bez Galileo mums
nebūs SESAR, un bez SESAR mums neizdosies panākt Eiropas vienoto gaisa telpu II.
Atcerēsimies, ka jo īpaši šajā jomā mums ir darīšana ar savstarpēji saistītu iekārtu sistēmu
— vājums vienā tās posmā atstās postošu iespaidu uz pārējo.

Ziņojums: Brian Simpson (A7-0079/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Balsoju par apspriežamo ziņojumu, jo ir
vajadzīga sistēma atsevišķo gaisa transporta nolīgumu novērtēšanai, kaut gan Parlamentam
ir cieši jāuzrauga sarunas, nevis jātiek ignorētam, ļaujot lemt tikai par to, vai pieņemt vai
noraidīt galīgo teksta variantu.

Sophie Auconie (PPE),    rakstiski. – (FR) Lisabonas līgums, kas stājās spēkā 2009. gada
1. decembrī, palielināja to gadījumu skaitu, kad nepieciešama Parlamenta piekrišana
starptautiska nolīguma noslēgšanai. Gaisa transporta nolīgumi tagad ietilpst šajā kategorijā.
Tāpēc atbalstu sava kolēģa deputāta Brian Simpson ziņojumu par kritēriju kopuma ieviešanu,
kas ļautu novērtēt šo nolīgumu saturu. Manuprāt, ir arī jāveicina līdzsvarota tirgus
pieejamība un ieguldījumu iespējas, kā arī godīga konkurence, jo īpaši attiecībā uz valsts
subsīdijām un sociālajiem un vides standartiem.

Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski. – (LT) Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā nolīgumu
noslēgšanai jomās, uz kurām attiecas parastā likumdošanas procedūra, ir nepieciešama
Parlamenta piekrišana. Balsoju par šo ziņojumu, kura mērķis ir noteikt dažus vispārīgus
principus gaisa transporta nolīgumu novērtēšanas jomā gan attiecībā uz saturu, gan
procedūrām, ko komiteja varētu izmantot, lai nodrošinātu attiecīgu informācijas saņemšanu
sarunu laikā un iespēju paust savu viedokli pienācīgu laiku pirms tam, kad jāsniedz jā/nē
atbilde attiecībā uz piekrišanu. Vispusīgi gaisa transporta nolīgumi ar kaimiņvalstīm vai
nozīmīgiem globāliem partneriem var sniegt ievērojamu labumu pasažieriem, kravas
pārvadājumu operatoriem un aviosabiedrībām, nodrošinot piekļuvi tirgum un regulatīvu
konverģenci un tādējādi veicinot godīgu konkurenci, tostarp attiecībā uz valsts subsīdijām
un sociālajiem un vides standartiem. Piekrītu referentam, ka Parlamentam ir jāseko līdzi
sarunu procesam jau kopš paša sākuma un cieši jāiesaistās apspriežamo tēmu risināšanā,
lai uzzinātu pašreizējo stāvokli sarunās par gaisa transporta nolīgumiem. Arī Komisijai ir
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jābūt informētai par kritērijiem, ko Parlaments izmantos nolīguma un tā elementu
novērtēšanai.

Sergio Berlato (PPE),    rakstiski. – (IT) Lisabonas līguma stāšanās spēkā palielināja to
gadījumu skaitu, kad nepieciešama Parlamenta piekrišana starptautiska nolīguma
noslēgšanai. Gaisa transporta nolīgumi tagad ietilpst šajā kategorijā. Jaunās Parlamenta
pilnvaras, ko nosaka Lisabonas līgums, paredz arī jaunus pienākumus, lai nodrošinātu, ka
Parlaments un tā atbildīgā komiteja ir pietiekami informēta par tādu nolīgumu sagatavošanu,
attiecībā uz kuriem tai vēlāk būs jāsniedz piekrišana. Ņemot vērā šīs izmaiņas, es atzinīgi
vērtēju atbilstošo jauno Parlamenta pienākumu ciešāk uzraudzīt sarunu procesu. Izmantošu
šo iespēju un uzsvēršu: lai pēc sarunu pabeigšanas labāk varētu apsvērt, vai piešķirt
piekrišanu vai nē, Parlamentam jāseko līdzi šim procesam jau no sākuma, nevis tad, kad
sarunas jau ir pabeigtas.

Beidzot atkārtošu aicinājumu Komisijai nodrošināt Parlamentam nepārtrauktu informācijas
plūsmu un iesniegt ziņojumus, kuros regulāri tiek analizētas pašreizējo nolīgumu stiprās
un vājās puses. Manuprāt, tas patiešām ļautu Parlamentam daudz efektīvāk novērtēt
turpmākos nolīgumus.

Mara Bizzotto (EFD),    rakstiski. – (IT) Šis Eiropas Parlamenta rezolūcijas priekšlikums
par starptautisku gaisa transporta nolīgumu noslēgšanu ietver daudzus no svarīgākajiem
principiem, ko atbalsta Lega Nord. Tie ietver prasību nodrošināt vienlīdzīgas tirgus
pieejamības tiesības visu dalībvalstu aviosabiedrībām, novēršot slēptu, valstu politikas tiešā
veidā finansētu dempinga praksi, ar ko tiek pārkāpti Kopienas noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu. Priekšlikumā ir arī paustas bažas par pilsoņu drošību, apzinoties, cik būtiski
svarīga nozīme ir standarta sistēmas izveidošanai lidojumu drošuma jomā. Vēl viens
princips, ko aizstāv Lega Nord un kas ir atbalstīts priekšlikumā, attiecas uz to pasākumu
pārredzamību, ko īsteno Eiropas institūcijas un ES pilsoņi, kuru intereses ir tieši pārstāvētas
Parlamentā. Lai to panāktu, priekšlikumā faktiski ir uzsvērta nepieciešamība Komisijai
izpildīt savu pienākumu nepārtraukti informēt Parlamentu par progresu, kas panākts tās
sarunās ar operatoriem ārpus ES teritorijas. Iepriekš minēto iemeslu dēļ nolēmu balsot par
šo priekšlikumu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    rakstiski. – (LT) Balsoju par šo ziņojumu, jo piekrītu, ka
vispusīgi ES gaisa transporta nolīgumi ar kaimiņvalstīm sniegs tikai labumu pasažieriem,
kravas pārvadājumu operatoriem un aviosabiedrībām daudzās jomās — drošības un vides
standartu uzturēšanā un labvēlīgas saimnieciskās darbības vides veicināšanā. Šī ziņojuma
mērķis ir vienkāršot un precizēt gaisa transporta nolīgumus un lēmumu pieņemšanu par
šādiem nolīgumiem, kad Parlaments iepriekš informē Komisiju par kritērijiem, uz kuru
pamata tiks pieņemti lēmumi par to, vai tas piekrīt vai nepiekrīt konkrēta nolīguma
noslēgšanai ES vārdā. Ziņojumā Parlaments pievērš Komisijas un Padomes uzmanību arī
tiem nolīgumiem, kuru noslēgšana sniegs labumu ES un tās pilsoņiem, bet kas ES tāda vai
citāda iemesla dēļ vēl ir jānoslēdz ar tādām valstīm kā Krievija, Ķīna, Japāna un Indija.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    rakstiski. – (RO) Lisabonas līgums, kas stājās spēkā
2009. gada 1. decembrī, palielināja to gadījumu skaitu, kad nepieciešama Parlamenta
piekrišana starptautisku nolīgumu noslēgšanai. Tas nozīmē, ka patstāvīga ziņojuma
izstrādāšana, nosakot dažus vispārīgus principus gaisa transporta nolīgumu novērtēšanas
jomā, Transporta un tūrisma komitejai ir pašsaprotams solis. Vispusīgi nolīgumi ar
kaimiņvalstīm vai nozīmīgiem globāliem partneriem var sniegt būtisku labumu, piedāvājot
pasažieriem un kravu pārvadātājiem uzlabotus pakalpojumus gan attiecībā uz dažādību,
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gan izmaksām, vienlaikus sniedzot aviosabiedrībām jaunas iespējas un uzlabojot
konkurētspēju.

Tiesiskā regulējuma konverģence patiešām var ievērojami veicināt godīgu konkurenci, jo
īpaši attiecībā uz valsts subsīdijām un sociālajiem un vides standartiem. Diemžēl Padomei
vēl ir jāpilnvaro Komisija sākt sarunas par globālu gaisa transporta nolīguma noslēgšanu
ar nozīmīgiem tirdzniecības partneriem, piemēram, ar Ķīnas Tautas Republiku un Indiju,
neskatoties uz 2005. gadā izstrādāto priekšlikumu. Šī reģiona ekonomiskā izaugsme
palielina šādu nolīgumu vērtību.

Vito Bonsignore (PPE),    rakstiski. – (IT) Balsoju par šo patstāvīgo ziņojumu, jo aviācijas
nozares sniegtais ieguldījums, kas kļūst aizvien svarīgāks, papildus rada daudzas
priekšrocības Eiropas ekonomikai, lai gan — ir arī daži trūkumi. Manuprāt, institūcijai,
kurai esmu piederīgs, proti, Parlamentam, ir jāpiešķir lielākas uzraudzības pilnvaras, lai
tas pilnībā izprastu, kādi nolīgumi ir pelnījuši tā piekrišanu, un kādi nē. Gaidāmais balsojums
būs sarunu iznākuma ciešas uzraudzības rezultāts, kam jāveicina starptautisko tiesību aktu
ievērošana sociālo tiesību jomā, pilnīga sertificēšanas prakses un procedūru, drošības datu
apmaiņas un kopīgas inspekcijas atzīšana. Tikai sniedzot savu piekrišanu tādiem vērienīgiem
nolīgumiem, kuros tiek respektēti ES atbalstītie principi, varam sniegt noderīgu ieguldījumu
tās darbībā un pilnveidē.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. – (PT) Manuprāt, regulatīvās konverģences
iespēja, ko piedāvā daži starptautiskie gaisa transporta nolīgumi, tiks īstenota, radot godīgas
konkurences apstākļus. Tas sniedz labumu ne tikai iesaistītajām valstīm, bet dod arī iespēju
standartizēt un stiprināt sociālos un vides standartus. Ievērojami tiks uzlaboti arī
pakalpojumi pasažieriem un kravas pārvadājumu operatoriem, kas nebūtu tik pamanāms,
izmantojot citus līdzekļus, piemēram, divpusējos nolīgumus.

Carlos Coelho (PPE),    rakstiski. – (PT) Vispusīgu līgumu noslēgšana gaisa transporta jomā
ar kaimiņvalstīm vai nozīmīgiem globāliem partneriem ir īpaši nozīmīga tirgus pieejamības
un regulatīvās konverģences ziņā, jo tie veicina godīgu konkurenci un vienlīdzīgus sociālos
un vides standartus, un tamlīdzīgi. Tas sniedz labumu visām iesaistītajām pusēm —
pasažieriem, kravas pārvadājumu operatoriem un aviosabiedrībām. Horizontālo nolīgumu
gadījumā ir arī svarīgi pielāgot pašreizējos divpusējos nolīgumus ES tiesībām, lai panāktu
lielāku juridisku skaidrību, labāku pārredzamību un citus ieguvumus attiecībā uz
vienkāršošanu, vienlaicīgi nodrošinot, ka visas Savienības aviosabiedrības varēs izmantot
vienādas tiesības. Ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Parlamentam ir jāuzņemas
ievērojamāka loma šajā jomā, jo šo starptautisko nolīgumu noslēgšanai ir nepieciešams tā
apstiprinājums. Tādēļ balsoju par šo ziņojumu, kura mērķis ir noteikt dažus vispārīgus
principus un konsekventu standartu kopumu. Tajā ir arī uzsvērta Parlamenta informēšanas
nozīme, lai tas varētu uzraudzīt šo procesu jau no sākuma, jo tas sniegtu iespēju
Parlamentam paust savas bažas un prioritātes.

Rachida Dati (PPE),    rakstiski. – (FR) Balsoju par šo ziņojumu divu galveno iemeslu dēļ.
Pirmkārt, ziņojumā ir ieteikts palielināt Eiropas Parlamenta lomu saskaņā ar tam Lisabonas
līgumā piešķirtajām jaunajām pilnvarām attiecībā uz starptautisko nolīgumu noslēgšanu
ar trešām valstīm. Tāpēc ziņojumā ir uzsvērta nepieciešamība pastiprināt dialogu ar Eiropas
Komisiju dažādos sarunu posmos un spēkā esošo nolīgumu uzraudzības procesā. Otrkārt,
ziņojumā ir uzsvērta nepieciešamība noslēgt drošuma nolīgumus ar valstīm, kurās ir
ievērojama lidaparātu ražošanas rūpniecība; tā ir būtiski svarīga prasība, ņemot vērā
pamatoto nepieciešamību nodrošināt aizvien lielāku aviācijas drošumu.

81Eiropas Parlamenta debatesLV07-06-2011



Christine De Veyrac (PPE),    rakstiski. – (FR) Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas
Parlamentam ir lielākas pilnvaras iejaukties starptautisku nolīgumu noslēgšanā starp Eiropas
Savienību un trešām valstīm. Šodien pieņemtais Brian Simpson ziņojums ļaus precīzāk
definēt Parlamenta lomu starptautiskās sarunās aviācijas jomā.

Atzinīgi vērtēju faktu, ka Parlaments īpaši cenšas panākt, lai Eiropas Savienības noslēgtajos
līgumos tiktu ietverta savstarpēja aviācijas drošības un drošuma standartu atzīšana, kā arī
labāki aizsargpasākumi pasažieru tiesību aizsardzībai.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. – (PT) Balsoju par šo ziņojumu par starptautiskiem gaisa
transporta nolīgumiem, ko noslēdz saskaņā ar Lisabonas līgumu, jo tajā ir uzsvērts, cik
svarīgi ir Parlamentu „nekavējoties un pilnībā informēt par visiem procedūras posmiem”
sarunu procesā par nolīgumu noslēgšanu starp ES un trešām valstīm vai starptautiskām
organizācijām.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. – (PT) Lisabonas līgums Parlamentam piešķīra jaunas pilnvaras
starptautisku nolīgumu apstiprināšanas jomā. To vidū īpaši svarīgi ir gaisa transporta
nolīgumi, ņemot vērā dažādās ar to saistītās drošības un koordinācijas prasības. Nolīguma
novērtēšanai ir vajadzīgi kritēriji, kas balstīti uz stingru kontroli un sarunu nosacījumu
uzraudzību. Ceru, ka Komisija un Parlaments spēj aktīvi sadarboties, lai šādu līgumu
kvalitāte un stingrība nepārtraukti tiktu uzlabota.

José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. – (PT) Šajā Simpson kunga ziņojumā iztirzāti
starptautiski gaisa satiksmes nolīgumi, kas noslēgti saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības
darbību (LESD). Kopš LESD stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī Parlamenta pilnvaras
ir nostiprinātas un tas ir uzņēmies koplemšanas pienākumus daudzās jomās, tostarp gaisa
satiksmes pakalpojumu jomā. Ņemot to vērā, Transporta un tūrisma komiteja ir iesniegusi
šo ziņojumu, kas ir ārkārtīgi pozitīvs un savlaicīgs, nosakot dažus vispārīgus principus,
kam es pilnībā piekrītu. Līdz ar to Parlamentam ir iespējams uzraudzīt visu procesu no
sākuma, izmantojot informāciju, ko tam sniedz Komisija, jo īpaši Mobilitātes un transporta
ģenerāldirektorāts, un rūpīgi novērtēt šos nolīgumus, par kuriem tam ir jābalso, neatkarīgi
no tā, vai tie ir horizontālie, vispusīgie vai lidojumu drošuma nolīgumi.

João Ferreira (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Saskaņā ar Lisabonas līgumu paredzētie
starptautiskie gaisa satiksmes nolīgumi ir pārvalstiski nolīgumi, kas pārklājas ar pašreizējiem
dalībvalstu īstenotajiem divpusējiem nolīgumiem. Esam atkārtoti uzsvēruši savu nostāju
pret šī principa iekļaušanu turpmākos nolīgumos, par kuriem Parlaments ir sniedzis
atzinumus, tostarp arī kritiku par šo nolīgumu vispusīgo raksturu, kuru mērķis bez
izņēmuma ir šīs nozares liberalizācija un privatizācija. Referents, kurš ne velti pārstāv
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupu, norāda, ka „gaisa
transporta nolīgumi ar kaimiņvalstīm vai nozīmīgiem globāliem partneriem var sniegt
ievērojamu labumu pasažieriem, kravas pārvadājumu operatoriem un aviosabiedrībām”.

Tomēr īstenībā gan šajā, gan citās nozarēs, kas ir pieredzējušas lielāku liberalizāciju,
piemēram, dzelzceļa transports, šie labumu solījumi ir izrādījušies nepatiesi. Ja kāds patiešām
ir ieguvējs šajā gaisa transporta nozares monopolistiskās koncentrēšanās procesā, kas
neizbēgami izriet no liberalizācijas un „brīvās konkurences”, tie nav ne pasažieri, ne
strādnieki, ne arī daudzas no tā sauktajām „valsts aviosabiedrībām”, bet drīzāk gan lielākie
Eiropas uzņēmumi, kas darbojas šajā nozarē. Šo iemeslu dēļ es balsoju pret.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Šis ziņojums attiecas uz starptautiskajiem
gaisa transporta nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tie ir starptautiski
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nolīgumi, kas ir saskaņojami un pārklājas ar pašreizējiem divpusējiem nolīgumiem, ko
īsteno dalībvalstis.

Referents norāda, ka „gaisa transporta nolīgumi ar kaimiņvalstīm vai nozīmīgiem globāliem
partneriem var sniegt ievērojamu labumu pasažieriem, kravas pārvadājumu operatoriem
un aviosabiedrībām, nodrošinot piekļuvi tirgum”.

Tomēr patiesībā, ieviešot šos nolīgumus praksē ES līmenī, jau esam pārliecinājušies, ka
šādi labumu apsolījumi gan strādniekiem, gan pasažieriem ir izrādījušies tikai tukša skaņa.

Lielākajā daļā gadījumu šo nolīgumu netiešais mērķis ir atvērt tirgu un atcelt ierobežojumus
šajā nozarē, aizbildinoties ar brīvo konkurenci, vai ignorēt tajā pastāvošos izkropļojumus
— labumus, ko no šāda stāvokļa var gūt visietekmīgākie uzņēmumi, un neatbilstošo vides
risinājumu oglekļa emisiju samazināšanai un aviācijas nozares iekļaušanu emisiju
tirdzniecības sistēmā.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    rakstiski. – (SK) Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā
2009. gada 1. decembrī tika palielināts to gadījumu skaits, kuros starptautisku nolīgumu
parakstīšanai ir nepieciešama Parlamenta piekrišana. Gaisa transporta nolīgumi tagad
ietilpst šajā kategorijā. Agrāk par šādiem nolīgumiem ar Parlamentu tikai apspriedās. Tomēr
jaunās Lisabonas līgumā Parlamentam piešķirtās pilnvaras paredz arī jaunus pienākumus.

Manuprāt, Parlamentam jāspēj sekot līdzi sarunu attīstībai, pirms tas sastopas ar iespēju
pieņemt vai noraidīt atsevišķu starptautisku nolīgumu galīgo redakciju. Turklāt galvenajos
kritērijos gaisa transporta nolīgumu noslēgšanai ar trešām valstīm ir jāparedz iespēja ievērot
līdzsvarotu pieeju tirgiem un ieguldījumu iespējas, kā arī godīga konkurence valsts subsīdiju
un sociālo un vides standartu jomā.

Lorenzo Fontana (EFD),    rakstiski. – (IT) Jaunās Lisabonas līgumā noteiktās pilnvaras
nozīmē, ka arī mēs varam paust savu viedokli par jautājumiem aviācijas jomā gaisa
transporta nolīgumos. Uzsvars ziņojumā ir likts uz brīvo konkurenci, un līdz ar to arī uz
nepieciešamību uzraudzīt, cita starpā, valsts finansējumu, vienlaicīgi ņemot vērā vides
jautājumus un nodrošinot augsta līmeņa tiesības pasažieriem. Mēs atbalstām šos pasākumus,
un tādēļ balsoju par ziņojumu.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski. – (LT) Piekrītu šim dokumentam, jo Lisabonas līgums,
kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, palielināja to gadījumu skaitu, kad nepieciešama
Parlamenta piekrišana starptautiska nolīguma noslēgšanai. Gaisa transporta nolīgumi
tagad ietilpst šajā kategorijā, jo tie ietilpst jomā, uz kuru attiecas parastā likumdošanas
procedūra. Ņemot vērā šīs izmaiņas, Transporta un tūrisma komiteja nolēma sagatavot
patstāvīgu ziņojumu, nosakot dažus vispārīgus principus gaisa transporta nolīgumu
novērtēšanas jomā gan attiecībā uz saturu, gan procedūrām, ko komiteja varētu izmantot,
lai nodrošinātu attiecīgu informācijas saņemšanu sarunu laikā un iespēju paust savu viedokli
pienācīgu laiku pirms tam, kad jāsniedz jā/nē atbilde attiecībā uz piekrišanu.

Giovanni La Via (PPE),    rakstiski. – (IT) Šodienas sēdē es balsoju par Simpson kunga
ziņojumu par starptautiskajiem gaisa transporta nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar
Lisabonas līgumu. Patiešām, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī
Parlaments ieguva tiesības sniegt savu piekrišanu nolīgumiem jomās, uz kurām attiecas
parastā likumdošanas procedūra. Tas ir liels solis uz priekšu, jo īpaši iespējamā ES
demokrātijas deficīta apstākļos, ja ņemam vērā, ka iepriekš ar Parlamentu — Eiropas
iedzīvotāju demokrātiski ievēlētu institūciju — par šādiem nolīgumiem apspriedās tikai
tad, kad tie jau bija noslēgti. Tāpēc ceram, ka Komisija atbildēs uz mūsu aicinājumu uzturēt
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informācijas plūsmu un sniegt atbildīgajai komitejai vispusīgu informāciju par nodomu
ierosināt sarunas, kuru mērķis ir noslēgt un grozīt starptautiskus nolīgumus, lai Parlaments
kopumā varētu paust savu viedokli, būdams pilnībā informēts par attiecīgajiem faktiem.

Petru Constantin Luhan (PPE),    rakstiski. – (RO) Ar Lisabonas līgumu tiek ieviestas jaunas
parlamentārās kompetences jomas, piešķirot Eiropas Parlamentam lielākas lēmumu
pieņemšanas pilnvaras, kā arī atbildību par netraucētas saimnieciskās darbības plūsmas
nodrošināšanu, sniedzot informāciju un garantējot pilsoņu drošumu. Regulatīvā
konverģence starp attiecīgajām Eiropas Parlamenta komitejām, savstarpēja drošuma un
drošības standartu atzīšana un visaugstākā iespējamā līmeņa starptautisko gaisa transporta
nolīgumu nodrošināšana sniedz labumu pasažieriem un kravas pārvadājumu operatoriem,
kā arī aviosabiedrībām loģistikas un ekonomikas jomā.

David Martin (S&D),    rakstiski. – Balsoju par šo ziņojumu, kurā tiek uzskatīts, ka vispusīgi
gaisa transporta nolīgumi ar kaimiņvalstīm vai nozīmīgiem globāliem partneriem var
sniegt ievērojamu labumu pasažieriem, kravas pārvadājumu operatoriem un
aviosabiedrībām, nodrošinot piekļuvi tirgum un regulatīvu konverģenci un tā veicinot
godīgu konkurenci, tostarp attiecībā uz valsts subsīdijām un sociālajiem un vides
standartiem ar nosacījumu, ka tiek ievēroti noteikti standarti un nosacījumi.

Clemente Mastella (PPE),    rakstiski. – (IT) Saskaņā ar Lisabonas līgumu gaisa transporta
nolīgumiem nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana, jo tie attiecas uz nozari, attiecībā
uz kuru tiek piemērota parastā likumdošanas procedūra. Piekrītam Transporta un tūrisma
komitejas priekšlikumam noteikt dažus vispārīgus principus, pēc kuriem varētu novērtēt
gaisa transporta nolīgumu saturu. Turklāt komitejai sarunu laikā ir jābūt labi informētai,
lai tā varētu paust savu viedokli pienācīgu laiku pirms tam, kad jāsniedz jā/nē atbilde
attiecībā uz piekrišanu. Tāpēc Parlamentam ir jāseko līdzi šim procesam jau no sākuma.
Vispusīgi nolīgumi ar kaimiņvalstīm vai nozīmīgiem globāliem partneriem var sniegt
būtisku labumu, piedāvājot pasažieriem un kravu pārvadātājiem uzlabotus pakalpojumus
gan attiecībā uz dažādību, gan izmaksām, vienlaikus sniedzot aviosabiedrībām jaunas
peļņas gūšanas iespējas. Regulatīvā konverģence var sniegt ievērojamu ieguldījumu godīgas
konkurences veicināšanā. Visbeidzot, mēs uzskatām, ka ir svarīgi sākt sarunas ar nozīmīgiem
tirdzniecības partneriem no Ķīnas Tautas Republikas un Indijas, jo ekonomiskās izaugsmes
rezultātā visā šajā reģionā šādi nolīgumi kļūst vēl nozīmīgāki no pasaules tirdzniecības
attīstības viedokļa.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. – (PT) Lisabonas līguma pieņemšana palielināja to gadījumu
skaitu, kad nepieciešama Parlamenta piekrišana starptautiska nolīguma noslēgšanai. Gaisa
transporta pakalpojumi tagad ir šajā kategorijā, jo tie ietilpst jomā, attiecībā uz kuru ir
piemērojama parastā likumdošanas procedūra. Tādēļ Transporta un tūrisma komiteja
nolēma sagatavot patstāvīgu ziņojumu, nosakot dažus vispārīgus principus gaisa transporta
nolīgumu novērtēšanas jomā gan attiecībā uz saturu, gan procedūrām, ko komiteja varētu
izmantot, lai nodrošinātu attiecīgu informācijas saņemšanu sarunu laikā un iespēju paust
savu viedokli pienācīgu laiku pirms tam, kad jāpieņem galīgais lēmums un kad tā var tikai
to pieņemt vai noraidīt. Lisabonas līgumā paredzētās jaunās Parlamenta pilnvaras nosaka
arī jaunus pienākumus nodrošināt, lai Parlaments un tā atbildīgā komiteja būtu labi
informēti par tādu nolīgumu sagatavošanu, par kuriem tiem vēlāk lūgs sniegt piekrišanu.
Tas nozīmē attiecīgu atbildību ciešāk uzraudzīt sarunu gaitu. Šie pieņēmumi ir attiecīgi
jāņem vērā turpmākajās sarunās par starptautiskiem nolīgumiem.
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Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. – Ziņojumā ir apskatīta sistēma atsevišķu gaisa
transporta nolīgumu novērtēšanai, ņemot vērā izmaiņas saskaņā ar Lisabonas līgumu, un
šī sistēma tiks izmantota visās turpmākajās sarunās, noslēgtajos līgumos un Parlamenta
apstiprinājumos (sniedzot piekrišanu). Galvenie kritēriji gaisa transporta nolīgumiem ar
trešām valstīm ietver līdzsvarotu piekļuvi tirgum un ieguldījumu iespējām, kā arī godīgu
konkurenci attiecībā uz valsts subsīdijām un sociālajiem un vides standartiem. Es balsoju
„par”.

Rolandas Paksas (EFD),    rakstiski. – (LT) Vispusīgi gaisa transporta nolīgumi ar
kaimiņvalstīm vai nozīmīgiem globāliem partneriem var sniegt labumu ne tikai kravas
pārvadājumu operatoriem un aviosabiedrībām, bet arī pasažieriem. Tomēr svarīgākais, ka
šādi nolīgumi grantē vienādas tiesības visām Savienības aviosabiedrībām. Turklāt tiks
piemēroti augsti lidojumu drošuma standarti, un tie ir būtiski svarīgi pasažieriem, apkalpei
un visai aviācijas nozarei kopumā. Ņemot vērā minēto nolīgumu sniegtos labumus,
manuprāt, ir atbilstoši noteikt vispārīgus principus, kas tiks izmantoti gaisa transporta
līgumu novērtēšanā. Ir svarīgi ikvienā nolīgumā atvieglot vai samazināt ierobežojumus
attiecībā uz piekļuvi tirgum vai ieguldījumu iespējām, uzturēt un uzlabot sociālos un vides
standartus, nodrošināt pietiekamus aizsargmehānismus datu aizsardzībai un privātumam,
iekļaut drošuma un drošības standartu savstarpēju atzīšanu un nodrošināt pasažieru tiesības
augstā līmenī. Jāpievērš uzmanība tam, ka Komisijai ir nekavējoties jārīkojas, lai atrisinātu
jautājumu par Sibīrijas pārlidojumiem, un jāsāk sarunas par starptautiskiem gaisa transporta
nolīgumiem ar Japānu un Krieviju.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. – (PT) Lisabonas līgums, kas ir spēkā kopš
2009. gada 1. decembra, palielināja to gadījumu skaitu, kad ir nepieciešama Parlamenta
piekrišana starptautisku nolīgumu noslēgšanai. Gaisa transporta pakalpojumi tagad ir šajā
kategorijā, jo tie ietilpst jomā, attiecībā uz kuru ir piemērojama parastā likumdošanas
procedūra. Iepriekš par šiem nolīgumiem ar Parlamentu bija tikai jāapspriežas. Ņemot vērā
šīs izmaiņas, Transporta un tūrisma komiteja nolēma sagatavot patstāvīgu ziņojumu,
nosakot dažus vispārīgus principus gaisa transporta nolīgumu novērtēšanas jomā gan
attiecībā uz saturu, gan procedūrām, ko komiteja varētu izmantot, lai nodrošinātu attiecīgu
informācijas saņemšanu sarunu laikā un iespēju paust savu viedokli pienācīgu laiku pirms
tam, kad jāpieņem galīgais lēmums un kad tā var tikai to pieņemt vai noraidīt. Lisabonas
līgumā paredzētās jaunās Parlamenta pilnvaras nosaka arī jaunus pienākumus nodrošināt,
lai Parlaments un tā atbildīgā komiteja būtu labi informēti par tādu nolīgumu sagatavošanu,
par kuriem tiem vēlāk lūgs sniegt piekrišanu. Tas nozīmē attiecīgu atbildību ciešāk uzraudzīt
sarunu gaitu. Iespējas, kas norādītas šajā ziņojumā, par kurām es balsoju, var uzskatīt par
tādu elementu uzskaitījumu, ko var pieņemt atbilstoši katra nolīguma apstākļiem.

Aldo Patriciello (PPE),    rakstiski. – (IT) Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Parlaments
ir nostiprinājis savu lomu starptautisko gaisa transporta nolīgumu noslēgšanā. Transporta
un tūrisma komiteja nolēma sagatavot patstāvīgu ziņojumu, nosakot dažus vispārīgus
principus gaisa transporta nolīgumu novērtēšanas jomā gan attiecībā uz saturu, gan
procedūrām, ko komiteja varētu izmantot, lai nodrošinātu attiecīgu informācijas saņemšanu
sarunu laikā un iespēju paust savu viedokli pienācīgu laiku pirms tam, kad jāsniedz jā/nē
atbilde attiecībā uz piekrišanu.

Šos nolīgumus var iedalīt trīs kategorijās — horizontālie nolīgumi, ko pielāgo pašreizējiem
divpusējiem nolīgumiem, vispusīgie nolīgumi, kuru mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci,
un, beidzot, drošuma nolīgumi, kas ir paredzēti, lai nodrošinātu augstu civilās aviācijas
drošuma līmeni. Turklāt ziņojumā ir piedāvāts kritēriju kopums šo nolīgumu satura
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novērtēšanai, ietverot līdzsvarotu piekļuvi tirgum un ieguldījumu iespējām un godīgu
konkurenci attiecībā uz valsts, vides un sociālajām subsīdijām. Es balsoju „par”, lai uzturētu
nepārtrauktu informācijas plūsmu un lai labāk varētu analizēt šo nolīgumu stiprās un vājās
puses.

Paulo Rangel (PPE),    rakstiski. – (PT) Tā kā Lisabonas līgums paplašināja Parlamenta
pilnvaru loku attiecībā uz starptautisku nolīgumu noslēgšanu, tad, nosakot jauno Parlamenta
statusu, ir jāpiedāvā jaunas tiesiskā regulējuma formas tā darbībai. Šis ziņojums ir jāskata
šādā kontekstā. Tā kā Parlaments arī ir ieguvis pilnvaras saistībā ar gaisa transporta
nolīgumiem, ir svarīgi nodrošināt, lai tam būtu pieejama informācija visā procesa gaitā.
Protams, ka nevar Parlamentu vienkārši iesaistīt procesa beigās, prasot no tā tikai sniegt
vai nesniegt piekrišanu galīgajam risinājumam, nenodrošinot to ar attiecīgo informāciju,
lai pieņemtu pārdomātu lēmumu. Pamatojoties uz nepieciešamību iesaistīt Parlamentu
visā procesa gaitā, ir arī jāpievērš uzmanība — kaut vai tikai vispārīgi — tādiem aspektiem
kā informācijas sniegšanas noteikumi vai posmi, kad tai jābūt pieejamai.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski. – Es balsoju „par”. Lisabonas līgums, kas
stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, palielināja to gadījumu skaitu, kad nepieciešama
Parlamenta piekrišana starptautiska nolīguma noslēgšanai. Gaisa transporta nolīgumi
tagad ir šajā kategorijā, jo tie ietilpst jomā, attiecībā uz kuru ir piemērojama parastā
likumdošanas procedūra. Agrāk ar Parlamentu par šādiem nolīgumiem tikai apspriedās.
Ņemot vērā šīs izmaiņas, Transporta un tūrisma komiteja nolēma sagatavot patstāvīgu
ziņojumu, nosakot dažus vispārīgus principus gaisa transporta nolīgumu novērtēšanas
jomā gan attiecībā uz saturu, gan procedūrām, ko komiteja varētu izmantot, lai nodrošinātu
attiecīgu informācijas saņemšanu sarunu laikā un iespēju paust savu viedokli pienācīgu
laiku pirms tam, kad jāsniedz jā/nē atbilde attiecībā uz piekrišanu.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski. – (IT) Ziņojumā ir noteikti daži vispārīgi principi attiecībā
uz labu komunikāciju starp Parlamentu un Komisiju gadījumos, kad tiek pieņemti
starptautiski gaisa transporta nolīgumi, un attiecībā uz vispārpieņemtu metožu izstrādi
šo nolīgumu novērtēšanai. Pateicoties Lisabonas līgumam, Parlaments ir ieguvis papildu
pilnvaras un atbilstošos pienākumus un tam tagad ir ciešāk jāuzrauga sarunu process un
gaisa transporta nolīgumu noslēgšana. Ņemot vērā šādu nolīgumu lielo nozīmi, jo īpaši
attiecībā uz labāku pakalpojumu garantēšanu pasažieriem un jaunām iespējām operatoriem,
atbalstāms ir priekšlikums Parlamentam jau sākumā informēt Komisiju par tā bažām un
novērtēšanas kritērijiem, negaidot, kad sarunas ir pabeigtas.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    rakstiski. – (ET) Lisabonas līgums piešķīra Parlamentam
lielākas tiesības, piemēram, starptautisku nolīgumu noslēgšanai ir nepieciešama Parlamenta
piekrišana. Transporta un tūrisma komitejai bieži ir jāvērtē un jāizskata dažādi nolīgumi
aviācijas jomā. Manuprāt, šis ziņojums ievērojami palīdzēs un vienkāršos Transporta un
tūrisma komitejas darbu, jo tajā ir uzsvērti galvenie principi, pēc kuriem ir jāvērtē gaisa
transporta nolīgumi gan satura, gan veicamo pasākumu ziņā.

Turklāt šis ziņojums ļaus noskaidrot dažādos gaisa transporta nolīgumus un tos apstrādāt
visvienkāršākajā iespējamā veidā, un tajā ir noteikts, kādiem kritērijiem mums ir jāpievērš
uzmanība un kādi aspekti ir jāuzrauga. Turklāt šis ziņojums būs noderīgs, piemērojot
procedūru, kas jāizpilda, noslēdzot šos gaisa transporta nolīgumus, un nosakot tā posmus,
jo tos izskata dažādas institūcijas. Manuprāt, šis ziņojums ir nepieciešams, un tādēļ es
atbalstīju tā pieņemšanu.
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Brian Simpson (S&D),    rakstiski. – Šis ziņojums sniedz sistēmu, kas ir jāizveido, lai
Parlaments varētu uzņemties saistības, kas tam ir noteiktas saskaņā ar Lisabonas līgumu
attiecībā uz starptautiskiem gaisa transporta nolīgumiem. Transporta un tūrisma komiteja
vēlējās nodrošināt, lai, risinot jautājumus par atsevišķiem nolīgumiem ar katru suverēno
valsti, Parlaments izmantotu vienādas procedūras un pamatnostādnes, uz kurām savā
darbā balstītos referenti, lai nodrošinātu mums konsekventu pieeju un sniegtu iespēju
apsvērt svarīgus aspektus, tostarp galvenos drošuma un sociālos nosacījumus. Es balsošu
par ziņojumu un ceru, ka Parlaments atbalstīs manu ziņojumu, lai ierosinātā sistēma varētu
tikt ieviesta praksē.

Nuno Teixeira (PPE),    rakstiski. – (PT) Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir
institucionalizējusi jaunas jomas, kurās starptautisku nolīgumu noslēgšanai ir nepieciešama
Parlamenta piekrišana. Nolīgumi par gaisa transporta nolīgumiem ietilpst šajā kategorijā,
jo tiem ir piemērojama parastā likumdošanas procedūra. Tas paredz regulāri informēt
Parlamentu, lai nodrošinātu saskaņotu visa sarunu procesa novērtēšanu un vienlaicīgi arī
iespēju Parlamentam paust savu viedokli un prioritātes.

Šis ziņojums ietver pamatnostādnes par gaisa transporta nolīgumu analizēšanu attiecībā
uz saturu un pieņemamajām procedūrām. Tiek piedāvātas trīs nolīgumu kategorijas, kuru
mērķi ir atšķirīgi, proti, horizontāli nolīgumi, vispusīgi nolīgumi un drošuma nolīgumi.

Balsoju par šo nolīgumu, jo uzskatu, ka ir būtiski svarīgi, lai Eiropas Komisijas pieņemtā
un šajā ziņojumā uzsvērtā nostāja paustu to, ka Parlamentam ir regulāri jāuzrauga viss
process, kopīgojot informāciju, un ka Komisijai vismaz reizi trīs gados ir jāiesniedz
ziņojums, kurā tiek analizētas pašreizējo nolīgumu stiprās un vājās puses. Nolīgumi ir
jāpieņem efektīvas iestāžu savstarpējās vienošanās ceļā, kas ļauj Eiropas institūcijām aktīvi
tajos piedalīties.

Niki Tzavela (EFD),    rakstiski. – (EL) Es balsoju par Simpson kunga ziņojumu par
starptautiskajiem gaisa transporta nolīgumiem, ko noslēdz saskaņā ar Lisabonas līgumu,
ņemot vērā, ka Parlamentam tagad ir jāuzņemas lielāka daļa atbildības attiecībā uz
starptautiskajiem nolīgumiem. Turklāt nolīgumi gaisa transporta jomā ar trešām valstīm
palīdz attīstīt starptautisko gaisa transportu un aizsargāt tiesību ievērošanas drošību.

Angelika Werthmann (NI),    rakstiski. – (DE) Saistībā ar jaunajām Parlamentam
piešķirtajām pilnvarām turpmāk šim Parlamentam novērtēšanai un apstiprināšanai daudz
biežāk tiks iesniegti starptautiski gaisa transporta nolīgumi. Tāpēc referents ierosina izstrādāt
dažus vispārīgus principus, lai šādu novērtēšanu varētu veikt vieglāk un arī labāk. Lai gan
viņš atzīst šādu nolīgumu lietderību pēc būtības, referents neizslēdz diferencētu pieeju un
dažos gadījumos aicina uz konstruktīvu dialogu starp Komisiju un Parlamentu.

Artur Zasada (PPE),    rakstiski. – (PL) Es atzinīgi vērtēju šodienas balsojuma rezultātus,
jo īpaši, ņemot vērā faktu, ka biju referents dokumentam par gaisa transporta nolīgumu
starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, kas bija īpaši svarīgs dokuments.
Kopumā Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu aviācijas tirgus veido aptuveni
60 % no gaisa satiksmes visā pasaulē. Turpmākā tirgus atvēršana ES un ASV aviācijas
uzņēmumus nediskriminējošā veidā dos iespēju piedāvāt pasažieriem labākus
pakalpojumus, sniegs ievērojamu labumu pārvadātājiem gaisa transporta jomā un radīs
darba vietas. Diemžēl Eiropas Parlaments nebija iesaistīts sarunās par ES un ASV nolīgumu,
un līdz ar to tam nebija iespēju ietekmēt dokumenta saturu. Šāds stāvoklis ir nepieņemams.
Tāpēc piekrītu galvenajai tēzei šodien pieņemtajā Simpson kunga ziņojumā par

87Eiropas Parlamenta debatesLV07-06-2011



starptautiskajiem gaisa nolīgumiem. Eiropas Parlaments bija jāiesaista sarunās jau no paša
sākuma, vai arī to vismaz vajadzēja informēt par sarunu progresu.

Ieteikums otrajam lasījumam: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Atbalstu šo ziņojumu, ņemot vērā jaunos
elementus, ko ir ieviesusi Padome, jo īpaši attiecībā uz līdzekļu asignēšanu, lielāku
pārredzamību un stimuliem autoparka atjaunošanai, transportlīdzekļu jaudu un efektīvāku
infrastruktūras diferencēšanu. Eurovignette III ļaus dalībvalstīm, ja tās vēlēsies, iekasēt no
ceļu lietotājiem ārējās, proti, gaisa piesārņojuma un trokšņu izmaksas, lai autotransporta
jomā ieviestu principu „piesārņotājs maksā”. Gaidot Baltās grāmatas izdošanu, pašlaik
paredzētie tiesību akti pieprasa, lai dalībvalstis un Komisija veiktu nākamos pasākumus
ilgtspējīgākas un savietojamākas transporta sistēmas ieviešanai ar saskaņotu lietošanas
maksas sistēmu, vēl vairāk internalizējot ārējās izmaksas.

Sophie Auconie (PPE),    rakstiski. – (FR) Direktīvas projekts par dažu infrastruktūru
lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (Eurovignette direktīva)
tagad paredz iespēju dalībvalstīm īstenot maksas iekasēšanu par gaisa un trokšņu
piesārņojumu autotransporta jomā. Šis pasākums, ar kuru tiek piemērots princips
„piesārņotājs maksā”, veicina progresīvu smago kravas automobiļu parka atjaunošanu,
kas brauc pa mūsu ceļiem. Tas var būt arī jauns finansēšanas avots tīrāku transporta veidu
atbalstam, piemēram, dzelzceļam un ūdenstransportam. Tādēļ es balsoju par
Saïd El Khadraoui ziņojumu. Tomēr aicinu dalībvalstis ievērot piesardzību, īstenojot
Eurovignette direktīvu — šis process nedrīkst apdraudēt komerciālo un finansiālo
pārvadājumu uzņēmumu stabilitāti vai to uzņēmumu stabilitāti, kuri izmanto pārvadājumu
pakalpojumus.

Liam Aylward (ALDE),    rakstiski. – (GA) Lielākā daļa Īrijas preču, kas tiek pārdotas Eiropas
Savienības tirgū, tiek pārvadātas, izmantojot autoceļu tīklu, un tāpēc es balsoju pret šajā
ziņojumā ieteiktajiem pasākumiem, jo tie radītu papildu izmaksas Īrijas pārvadātājiem,
eksportētājiem un ražotājiem. Eurovignette direktīva jau paredz lietošanas maksu, tomēr
dalībvalstīm šī maksa obligāti nav jāievieš. Eurovignette pašlaik tiek īstenota attiecībā uz
15 000 km Eiropas autoceļu, tostarp uz pusi Eiropas Savienības maksas autoceļu. Lai gan
es atbalstu gaisa piesārņojuma un trokšņu novēršanu un iedzīvotāju iedrošināšanu izmantot
tīrākus automobiļus gadījumā, ja šī direktīva tiek paplašināta un tiek ieviesta maksa par
troksni un gaisa piesārņojumu, tomēr Īrijas pārvadātāji, kuri nogādā Īrijas eksporta preces
uz Eiropu, tā rezultātā ievērojami ciestu.

Daudzas Īrijas preces tiek eksportētas starptautiski, un papildu izmaksas, kas ir ierosinātas
šajā ziņojumā, varētu radīt lielu kaitējumu Īrijas eksporta un transporta uzņēmumiem, un
tās var būt liktenīgs trieciens tiem mazajiem uzņēmumiem, kuri pašlaik strādā tikai ar
nelielu peļņas rezervi.

Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski. – (LT) Balsoju par šo kopējo nostāju jautājumā par
Eurovignette direktīvu, ko Padome un Parlaments iesniedza otrajā lasījumā. Direktīvas
galvenie mērķi ir ļaut dalībvalstīm iekasēt no ceļu lietotājiem dažas ārējās izmaksas jeb,
citiem vārdiem sakot, piemērot principu „piesārņotājs maksā” un arī dot dalībvalstīm
papildu iespēju palielināt savu ceļa nodevu iekasēšanas sistēmu efektivitāti. Atzinīgi vērtēju
mērķi samazināt piesārņojumu un autotransporta nozarē ieviest principu „piesārņotājs
maksā”. Atbalstīju arī priekšlikumu ieņēmumus no Eurovignette maksas iekasēšanas asignēt
ieguldījumiem ceļu infrastruktūrā un videi draudzīgāka transporta ieviešanā. Ilgtspējīga
transporta veicināšana ir galvenais kopējās transporta politikas elements. Lai to īstenotu,
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ir jāsamazina transporta nozares loma klimata pārmaiņu veicināšanā un transporta negatīvā
ietekme, jo īpaši sastrēgumi, kas traucē mobilitātei, un gaisa piesārņojums un trokšņi, kas
kaitē veselībai un videi.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    rakstiski. – (FR) Lai gan es atzinīgi vērtēju panākto
vienošanos par Eurovignette direktīvu, tik un tā neesmu ar to apmierināts. Pieņemot starp
Parlamentu un Padomi panākto kompromisu, esam izbeiguši daudzu gadu garumā risinātās
sarunas. Tas noteikti ir solis pareizajā virzienā, tomēr tā ir minimāla vienošanās, kam trūkst
stingrības! Patiesībā dalībvalstīm tiks dota tikai iespēja, bet tām nebūs pienākuma iekasēt
no smagajiem kravas automobiļiem to radītās ārējās izmaksas. Tas, ka šāda ideja tagad ir
piedāvāta, tomēr ir fakts, un tas ir īstais pozitīvais aspekts, kas ļauj man balsot par šo
kompromisu. Ieviešot principu „piesārņotājs maksā” attiecībā uz smagajiem kravas
automobiļiem, šī direktīva paver ceļu uz transporta līdzekļu radīto ārējo izmaksu
internalizāciju. Aktuāls ir arī ieņēmumu un ieguldījumu pārredzamības princips, kurš,
cerams, kļūs par precedentu, novērtējot valsts politiku, — dalībvalstīm tik tiešām būs
jāsniedz regulāri ziņojumi Komisijai. Tomēr zemais ieņēmumu piešķiršanas slieksnis
Eiropas transporta tīkliem (TEN) (15 %) ir pārāk niecīgs. Turklāt mums būs jānodrošina,
ka tiek ievērota dalībvalstu paustā apņemšanās ieguldīt ieņēmumus ilgtspējīgos projektos.

Sergio Berlato (PPE),    rakstiski. – (IT) Ziņojums, par kuru šodien debatējam, ir īpaši
svarīgs, jo tas paredz grozīt Direktīvu 1999/62/EK par maksas noteikšanu smagajiem
kravas transportlīdzekļiem. Manuprāt, šī jaunas direktīvas priekšlikuma iesniegšana, kas
ir starp Ungārijas prezidentūru, Komisiju un Parlamentu panāktā kompromisa rezultāts,
Itālijas ekonomikai ir ārkārtīgi kaitējošs, jo Itālija transportē apmēram vienu trešdaļu —
jeb aptuveni EUR 200 miljardus gadā — no tirdzniecības precēm, kas tiek pārvadātas pa
Eiropas ceļiem.

Pēc direktīvas ieviešanas Eiropas tranzīta valstīs, Itālijā ievestās un no tās izvestās preces
tiks vēl vairāk pakļautas slogam, ko rada papildu izmaksas. Piekrītu Itālijas valdības ārkārtīgi
kritiskajam viedoklim — tā uzskata, ka tik lielu ekonomisko grūtību periodā, kādu
piedzīvojam pašlaik, politiskais lēmums iedragāt ekonomikas nozari, uz kuru balstās mūsu
tirgus, ir diezgan neprātīgs. Manuprāt, nelielais progress, kas tika panākts, pieņemot šo
kompromisu, nopietni neietekmē tekstu, kas lielā mērā kaitē gan Itālijas sistēmai, gan
pārvadājumu nozarei. Turklāt vēl nav zināms, cik efektīvs ir šāds pasākums —
autotransporta satiksmes apjoms un ar to saistītās piesārņojuma izmaksas turpinās
palielināties līdz brīdim, kad būs izveidots diferencētā transporta infrastruktūras tīkls.

John Bufton (EFD),    rakstiski. – Balsoju pret šo grozījumu, jo Komisijai nedrīkst ļaut radīt
ieņēmumu ģenerēšanas iespējas, pat iekasējot netiešo maksu, jo īpaši bez vienprātīgas
Padomes piekrišanas. Apvienotajā Karalistē pašreiz nav ieviesta Eurovignette sistēma. Tomēr
Vestminsteras valdība līdz 2015. gadam plāno izstrādāt maksas iekasēšanu no smagajiem
kravas transportlīdzekļiem saskaņā ar Eiropas tiesībām. Tomēr Komisija ir saglabājusi
tiesības noteikt obligātu maksu par oglekļa dioksīda emisijām līdz 2013. gadam. Nekādā
ziņā nevēlos, lai Apvienotās Karalistes pilsoņiem būtu jāmaksā jebkāds ES nodoklis.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. – (PT) Nodevas noteikšana smagajiem kravas
transportlīdzekļiem ir pasākums, ar kuru nelabvēlīgā stāvoklī tiks nostādītas nomaļās
Eiropas Savienības valstis, piemēram, Grieķija, Itālija, Spānija un Portugāle. Šīs galvenokārt
ir tās valstis, kuras finanšu krīze skāra vissmagāk, radot budžeta un ekonomikas krīzi.
Ņemot to vērā, balsoju pret iesniegto ziņojumu, jo uzskatu, ka nevienmērīga šādas maksas
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piemērošana ir netaisnīga, ņemot vērā to, ka nomaļās valstis rada lielāko ieņēmumu daļu
par labu Centrāleiropas valstīm.

George Sabin Cutaş (S&D),    rakstiski. – (RO) Balsoju pret El Khadraoui kunga ziņojumu
par maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem, jo šis priekšlikums ļauj
ieviest tarifu barjeras, līdz ar to palielināsies kravas pārvadājumu operatoru izmaksas
nomaļākajās dalībvalstīs. Direktīva arī ļaus dalībvalstīm piedāvāt kompensāciju apmaiņā
pret šo maksu, radot izkropļotu konkurenci starp operatoriem no dažādām ES dalībvalstīm.

Marielle De Sarnez (ALDE),    rakstiski. – (FR) Parlaments ir tikko piekritis virzīt uz priekšu
jaunus noteikumus attiecībā uz maksu par autotransportu, līdz ar to paverot iespēju
piemērotākas transporta politikas attīstības un finansējuma nodrošināšanai tādu vides
prasību īstenošanai, kas saistītas ar piesārņojumu un trokšņiem. Lai gan autotransporta
pārvadājumu uzņēmumiem tagad būs jāmaksā par smago kravas automobiļu radīto gaisa
piesārņojumu un trokšņiem, dalībvalstīm, savukārt, būs obligāti jāiegulda no šīs maksas
iekasētie ieņēmumi Eiropas transporta tīklos un jo īpaši efektīvākās un mazāk piesārņojošās
transporta sistēmās. Šīs maksas noteikšana ir solis uz priekšu, bet ar to vien nepietiek. Ir
pienācis laiks, lai dalībvalstis apņemtos īstenot patiesu kravas pārvadājumu politiku un
līdz ar to panāktu saskaņotu visas dzelzceļa un autotransporta infrastruktūras izmantošanu.

Anne Delvaux (PPE),    rakstiski. – (FR) Eiropas Parlaments šodien ar lielu balsu vairākumu
apstiprināja pārstrādāto Eurovignette direktīvu. Tā paredz, ka smagajiem kravas
transportlīdzekļiem tiek noteikta maksa par gaisa piesārņojumu un trokšņiem. Šodien
apstiprinātā vienošanās faktiski pilnvaro dalībvalstis iekasēt no autotransporta pārvadājumu
uzņēmumiem maksu par gaisa piesārņojumu un trokšņiem papildus autoceļu
infrastruktūras lietošanas maksai.

Lai gan šis grozījums ir svarīgs, tas ir tikai mazs solis pareizajā virzienā, jo šie noteikumi
nav saistoši. Tāpēc ceru sagaidīt jaunus priekšlikumus, kuros būtu paredzēts, ka šie jaunie
pasākumi ir obligāti, ka tajos ir iekļautas izmaksas par visu videi radīto kaitējumu un ka
tajos princips „piesārņotājs maksā” ir attiecināts uz visiem transporta veidiem.

Šajā tekstā arī tiek prasīts faktiski izmantot ieņēmumus no šīs maksas iekasēšanas. Šajā
ziņā Parlaments ir noteicis obligātu pienākumu dalībvalstīm ieguldīt daļu no ieņēmumiem,
kas iegūti, iekasējot šo maksu, satiksmes plūsmas un mobilitātes infrastruktūras uzlabošanā.
Jārada arī iespēja piešķirt ieņēmumus no šīs maksas tādiem projektiem, kuru rezultātā tiek
samazināts gaisa piesārņojums vai pat trokšņu līmenis.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju pret šo ziņojumu par maksas noteikšanu
smagajiem kravas transportlīdzekļiem, jo uzskatu, ka nodevu ieviešana par infrastruktūras
izmantošanu var negatīvi ietekmēt Eiropas ekonomiku, jo īpaši nomaļajās valstīs. Ņemot
vērā, ka autotransporta nozarē jau ir noteikti vairāki nodokļi un nodevas, jo īpaši akcīzes
nodoklis degvielai, un, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas klimatu, manuprāt, nozares
izmaksu internalizācija ir jāanalizē tā, lai šie pasākumi radītu lielāku vienprātību starp
dažādām iesaistītajām pusēm.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. – (PT) Pārstrādātajā Eurovignette direktīvā tiek prasīts piemērot
principu „piesārņotājs maksā” smagajiem kravas transportlīdzekļiem, kas pārvietojas pa
Eiropas autoceļiem, ļaujot dalībvalstīm ieļaut trokšņu un gaisa piesārņojuma izmaksas
valsts iekasētajā maksā. Šī papildu maksa var sasniegt no trīs līdz četriem euro centiem uz
katru transportlīdzekli par kilometru. Laikā, kad Eiropas ekonomika ir vāja un konkurētspēja
ir vēl svarīgāka nekā jebkad, šī principa piemērošanas dēļ kravas pārvadājumu transports
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var kļūt vēl dārgāks, jo īpaši nomaļajās valstīs, kurās transportēšanas izmaksas tiek
pieskaitītas preču cenai. Šīs valstis ne tikai ir spiestas absorbēt degvielas izmaksas, bet tagad
tām tāpat būs jārīkojas arī ar papildu izdevumiem no šīs maksas iekasēšanas. Neskatoties
uz vides jautājumu lielo nozīmi, man šķiet, ka šobrīd nav piemērots brīdis, lai noslogotu
Eiropas uzņēmumus, nosakot vēl vienu nodevu.

José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. – (PT) Nodevas noteikšana smagajiem kravas
transportlīdzekļiem ir pasākums, ar kuru nelabvēlīgā stāvoklī tiks nostādītas nomaļās
Eiropas Savienības valstis, vienlaicīgi nodrošinot papildu ieņēmumus Centrāleiropas
valstīm. Teksts, kas tika radīts trialoga rezultātā, Portugāli neietekmē tik negatīvi, kā
Transporta un tūrisma komitejas priekšlikums, jo diferenciācija tajā ir samazināta līdz
175 % un sastrēgumstundu skaits maksas iekasēšanai — līdz piecām stundām, pagarinot
atbrīvojumu mazāk piesārņojošiem transportlīdzekļiem par vēl vienu gadu, tātad — uz
četriem gadiem. Tomēr šāda nodeva tik tiešām tiks iekasēta un radīs pašreizējo izmaksu
palielināšanos. Eiropas direktīvas noteikumi ļaus dalībvalstīm noteikt maksu smagajiem
kravas transportlīdzekļiem apmērā, kas vienāds ar satiksmes radītā gaisa piesārņojuma un
trokšņu izmaksām, papildus maksai par infrastruktūras lietošanu uz maksas ceļiem. Šī
papildu maksa sasniegs vidēji trīs vai četrus euro centus katram transportlīdzeklim par
kilometru. Mazāk piesārņojošie transportlīdzekļi arī turpmāk būs atbrīvoti. Es balsoju pret
šajā ziņojumā ietverto priekšlikumu, jo uzskatu, ka tas radīs kaitējumu nomaļajām
dalībvalstīm.

João Ferreira (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Ārkārtīgi lielā atkarība no autotransporta ir
reāla problēma; Portugālē atkarība no šī transporta veida ir pat lielāka nekā vidēji Eiropas
Savienībā. Šāds stāvoklis ir jāmaina gan vides vai sabiedrības veselības iemeslu dēļ, jo ar to
ir saistīts augsts piesārņojuma līmenis, gan enerģētikas iemeslu dēļ, jo izsīkst naftas rezerves
un šī prece kļūst arvien grūtāk pieejama. Tāpēc ir būtiski veicināt kravas pārvadājumu
transporta veidu diversificēšanu, jo īpaši, stingri apņemoties izmantot dzelzceļu. Diemžēl
šīs investīcijas ne tikai nav ieguldītas, bet dažās valstīs, tostarp Portugālē, esam pat novērojuši
ieguldījumu pārdošanu šinī transporta veidā. Šai ieguldījumu pārdošanai ir tendence
palielināties pēc liberalizācijas un privatizācijas procesiem. Daži no šiem jautājumiem ir
risināti šajā ziņojumā, tomēr tas aprobežojas tikai ar nodevas noteikšanu smagajiem kravas
transportlīdzekļiem, kas tiks pieskaitīta pašreizējām nodevām, no kurām dažas nesen
Portugālē tika paaugstinātas. Jaunās nodevas lietderība norādīto mērķu sasniegšanā ir
apšaubāma, toties tā rada papildu slogu un var izraisīt daudzu uzņēmumu bankrotu, ņemot
vērā pašreizējo ekonomikas un sociālo krīzi.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Apzināmies, ka ārkārtīgi lielā atkarība no
autotransporta ir reāla problēma; Portugālē atkarība no šī transporta veida ir pat lielāka
nekā vidēji Eiropas Savienībā. Šāds stāvoklis ir jāmaina gan vides vai sabiedrības veselības
iemeslu dēļ, jo ar to ir saistīts augsts piesārņojuma līmenis, gan enerģētikas iemeslu dēļ, jo
izsīkst naftas rezerves un šī prece kļūst arvien grūtāk pieejama.

Tāpēc ir būtiski veicināt kravas pārvadājumu transporta veidu diversificēšanu, jo īpaši,
stingri apņemoties izmantot dzelzceļu. Diemžēl šīs investīcijas ne tikai nav ieguldītas, bet
dažās valstīs, tostarp Portugālē, esam pat novērojuši ieguldījumu pārdošanu šinī transporta
veidā. Šai ieguldījumu pārdošanai ir tendence palielināties pēc liberalizācijas un privatizācijas
procesiem.

Daži no šiem jautājumiem ir risināti šajā ziņojumā, tomēr tas aprobežojas tikai ar nodevas
noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem, kas tiks pieskaitīta pašreizējām nodevām,
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no kurām dažas nesen Portugālē tika paaugstinātas, piemēram, tā sauktās „ēnu nodevas”.
Jaunās nodevas lietderība norādīto mērķu sasniegšanā ir apšaubāma, toties tā rada papildu
slogu un var izraisīt daudzu uzņēmumu bankrotu, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas un
sociālo krīzi.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    rakstiski. – (SK) Kopš Eiropas Parlamenta atzinuma
par Eurovignette III direktīvu pieņemšanas pirmajā lasījumā jau ir pagājis zināms laiks. Šai
direktīvai jāļauj dalībvalstīm, ja tās to vēlēsies, iekasēt (ierobežotā apmērā) no ceļu lietotājiem
ārējās izmaksas, lai beidzot autotransporta nozarē tiktu ieviests princips „piesārņotājs
maksā”.

Direktīva arī sniedz dalībvalstīm papildu iespējas palielināt savu ceļa nodevu iekasēšanas
sistēmu efektivitāti, kļūstot par labāku pieprasījuma pārvaldības instrumentu transporta
nozarē. Padomes atzinums ir apstiprinājis šos mērķus, un tagad ir arī vēlams, lai Komisija
veiktu pasākumus, kas veicinātu ilgstošu un ilgtspējīgu transporta attīstību, sadarbību,
saskaņotu nodevu sistēmu un turpmāku ārējo izmaksu internalizēšanu.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    rakstiski. – Patiesībā šis priekšlikums nesamērīgi ietekmēs
nomaļās Eiropas Savienības dalībvalstis, piemēram, Īriju, jo vidienē izvietotajām dalībvalstīm
būs iespēja pāriet uz dzelzceļu. Īrijas Eksportētāju asociācija ir aprēķinājusi, ka smagais
kravas automobilis, braucot no Īrijas uz kontinentālo Eiropu caur Holihedu un Doveru,
radītu ceļa lietošanas nodevu izmaksas EUR 120 apmērā un ārējās izmaksas EUR 30 apmērā.
Īstenojot šo likumprojektu, ceļā turp un atpakaļ rastos izmaksas EUR 300 apmērā. Galvenās
eksporta nozares, kuras tas ietekmēs, ir farmācijas, IKT, medicīnas iekārtu, kā arī
piensaimniecības un citu pārtikas produktu ražošanas nozares. Turklāt autotransporta
pārvadājumu nozarē Īrijā ir nodarbināti vairāk nekā 30 000 iedzīvotāju. Būtībā šī jaunā
nodeva palielinās Īrijas preču transportēšanas izmaksas uz Eiropas tirgiem. Es balsoju pret
šo ziņojumu, jo ES ir jācenšas atrast veidu, kā saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” uzlabot
mūsu konkurētspēju — tā vietā, lai ieviestu tiesību aktus, kuri to apdraud.

Roberto Gualtieri (S&D),    rakstiski. – (IT) Direktīvas par maksas noteikšanu smagajiem
kravas transportlīdzekļiem apstiprināšana Parlamentā ir solis uz priekšu Eiropas pilsoņu
veselības aizsardzībā un apņemšanās mazināt šādu transportlīdzekļu radītā kaitīgā
piesārņojuma ietekmi. Pirmo reizi šajā nozarē ir ieviests princips „piesārņotājs maksā”, lai
veicinātu drošāka un ilgtspējīgāka transporta, piemēram, dzelzceļa transporta, izmantošanu.
Tomēr saskaņā ar panākto kompromisu pienācīga uzmanība jāpievērš arī pārvadājumu
nozares aizsardzībai, kuru nedrīkstam nostādīt pārāk nelabvēlīgā stāvoklī. Tāpēc
dalībvalstīm daudz efektīvāk jāizmanto saskaņā Eurovignette direktīvu iekasētie ieņēmumi,
piemēram, ieguldot infrastruktūras uzlabošanā un iedrošinot pārvadājumiem izmantot
mazāk piesārņojošus transportlīdzekļus, lai nodrošinātu, ka direktīvas sniegtos labumus
var izmantot visas iesaistītās nozares.

Sylvie Guillaume (S&D),    rakstiski. – (FR) Balsoju par sava kolēģa Saïd El Khadraoui
ziņojumu par ES Eurovignette tiesību aktu grozīšanu, kas ļaus noteikt maksu smagajiem
kravas transportlīdzekļiem. Pirmo reizi autotransporta jomā tiks piemērots princips
„piesārņotājs maksā” un tiks dota iespēja noteikt maksu smagajiem kravas
transportlīdzekļiem par troksni un gaisa piesārņojumu, ko tie rada, izmantojot ES autoceļus.
Tā ir jauna iniciatīva, ko es vērtēju atzinīgi, jo tā ļauj ņemt vērā vides un sociālās izmaksas,
neaprobežojoties tikai ar infrastruktūras izmaksām. Tomēr diemžēl Eiropas Parlamenta
vērienīgos plānus noteikt stingrākas vides prasības kavē Ministru padome, aizbildinoties
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ar pārmērīgi augstām papildu izmaksām. Neskatoties uz to, šis ziņojums patiešām ir solis
uz priekšu vides jomā.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski. – (LT) Atbalstīju šo dokumentu, jo tajā ir paredzēts
noteikt maksu smagajiem kravas transportlīdzekļiem atkarībā no dienas laika, kad tie
pārvietojas pa ceļu — sastrēgumstundās vai ārpus tām —, un atkarībā no to emitētā trokšņu
līmeņa un motora cilindru tilpuma. Ne mazāk kā 15 % ieņēmumu no šīs maksas tiks
ieguldīti citos projektos, kas saistīti ar oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu. Pozitīvi ir
tas, ka tagad esam gatavi mazināt klimata pārmaiņu ietekmi un autotransporta jomā beidzot
cenšamies piemērot principu „piesārņotājs maksā”. Tas neapšaubāmi dos dalībvalstīm
papildu iespēju palielināt savu ceļa nodevu iekasēšanas sistēmu efektivitāti, kļūstot par
labākas transporta un pieprasījuma pārvaldības instrumentu. Tomēr joprojām uzskatu,
ka šie instrumenti ir ekonomiski izdevīgi un labvēlīgi tikai dažām centrālajām Eiropas
Savienības tranzīta dalībvalstīm, bet pilnīgi nelabvēlīgi vai daudz mazākā mērā labvēlīgi
daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras atrodas pie Eiropas Savienības robežām
gan austrumos, dienvidos un rietumos, gan ziemeļos. Tāpēc uzskatu, ka ir lietderīgi veikt
pilnu šī aspekta novērtēšanu, vēlreiz to izsvērt un tikai tad pieņemt lēmumu.

Jarosław Kalinowski (PPE),    rakstiski. – (PL) Sniegšu pilnu atbalstu direktīvai par maksas
noteikšanu smagajiem transporta līdzekļiem. Jo īpaši atbalstīšu noteikumu, kas ir ārkārtīgi
nozīmīgs Eiropas videi. Ceru, ka mazākas maksas noteikšana mazāk piesārņojošiem
transportlīdzekļiem motivēs transporta firmu īpašniekus, kuri to vēl nav izdarījuši, atjaunot
savus autoparkus. Turklāt kultūraugi, kas aug smagi noslogotu ceļu tuvumā būs daudz
mazākā mērā pakļauti izplūdes gāzu radītajam piesārņojumam. Vēl viens pozitīvs aspekts,
manuprāt, ir šīs maksas paaugstināšana, braucot pa ceļu sastrēgumstundās. Pateicoties
šiem ierobežojumiem, mēs panāksim lielāku drošumu uz ceļiem un labākus braukšanas
apstākļus visiem ceļu lietotājiem. Šie ierobežojumi ļaus arī uzlabot infrastruktūras stāvokli,
kas šajās sastrēgumstundās tiek bojāta visvairāk.

Giovanni La Via (PPE),    rakstiski. – (IT) Balsoju pret ierosināto kompromisa teksta variantu
— šāda nostāja atbilst Itālijas valdības nostājai, kura jau ir paudusi savu noraidošo attieksmi
pret šo priekšlikumu ES Padomē. Nosakot papildu nodokļu sistēmu pārvadātājiem, nozarei,
kas ir Itālijas tirdzniecības shēmas pamatā, tiek nodarīts ārkārtīgi smags trieciens. Izmaksu
palielināšana šajā nozarē nozīmē sloga palielināšanu visai sabiedrībai kopumā un mūsu
preču nostādīšanu nelabvēlīgā stāvoklī, jo attiecīgi kritīsies pieprasījums pēc tām. Neuzskatu,
ka šis kompromiss ir pareizā atbilde, jo īpaši tādai valstij kā, piemēram, Itālija, kas ir izejas
punkts transporta plūsmām, kuras rada mūsu valstiskās sistēmas labklājību un ir jāsargā,
nosakot atbilstošus instrumentus, ar kuriem spējam cīnīties pret gaisa piesārņojumu un
trokšņiem, bet kuros tiek pienācīgi ņemtas vērā šīs valsts strukturālās un loģistikas īpatnības.

Agnès Le Brun (PPE),    rakstiski. – (FR) Balsoju par šo rezolūciju par maksas noteikšanu
smagajiem kravas transportlīdzekļiem, jo ar to tiek ratificēta vienošanās, ko nebija viegli
panākt, par Eurovignette direktīvas grozīšanu. Šī 1999. gada direktīva, kas tika pārstrādāta
2006. gadā, paredz saskaņot maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem.
Apstiprinātā pārstrādātā versija ir pirmais solis virzienā uz ārējo izmaksu internalizāciju
autotransporta jomā un līdz ar to arī solis uz principa „piesārņotājs maksā” ieviešanu
praksē. Saskaņā ar to izmaksas, kas saistītas ar satiksmes radīto gaisa piesārņojumu un
trokšņiem, tiks iekasētas elektroniski, izmantojot likmi trīs līdz četru centu apmērā par
kilometru atkarībā no transportlīdzekļa Euro kategorijas, ceļa veida un sastrēgumu līmeņa.
Šis grozījums ne tikai ļaus labāk pārvaldīt satiksmi, izmantojot paaugstinātu maksu
sastrēgumstundās (nepārsniedzot 175 % piecu stundu periodā), bet paredz arī proporcionālu
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tās samazināšanu zemas noslogotības laikā, lai izvairītos no pārvadājumu uzņēmumu
nostādīšanas finansiāli nelabvēlīgā stāvoklī. Visbeidzot, šajā rezolūcijā dalībvalstis tiek
iedrošinātas izlietot iekasētos ieņēmumus noteiktu ilgtspējīgu transporta projektu veidu
finansēšanai.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    rakstiski. – (PL) Es balsoju par
Eurovignette direktīvu, jo uzskatu, ka šāds risinājums var nodrošināt pilnīgu Eiropas sistēmas
saskaņošanu, kas paredzēta maksas noteikšanai smagajiem kravas transportlīdzekļiem,
līdz ar to atvieglojot efektīvu pārvietošanos caur dalībvalstīm bez nevajadzīgas kavēšanās.
Manuprāt, principa „piesārņotājs maksā” iekļaušana palīdzēs samazināt piesārņojumu un
trokšņu līmeni, ko rada tādi smagie kravas transportlīdzekļi, kuri nav aprīkoti ar motoriem,
kas atbilstu standartiem Euro V un VI, jo šie motori nav pakļauti ceļa nodevām. Turklāt ir
paredzēts princips, ka dalībvalstis spēs noteikt, kādiem mērķiem ir izmantojami ieņēmumi,
kas gūti, iekasējot nodevas, un ka vismaz 15 % būs jāizmanto TEN-T projektu finansiālajam
atbalstam. Līdz ar to tiks nodrošināta lielāka transporta ilgtspējība.

David Martin (S&D),    rakstiski. – Balsoju par šo ziņojumu, ar kuru tiek pārstrādāti
Eurovignette noteikumi par autotransporta pārvadājumu nodevām, dodot dalībvalstīm
iespēju papildus autoceļu nodevām iekasēt no pārvadātājiem gaisa piesārņojuma un trokšņu
radītās izmaksas. Šī direktīva nodrošinās, ka ieņēmumi no šīs maksas iekasēšanas tiek
izmantoti, lai uzlabotu transporta sistēmu efektivitāti un samazinātu piesārņojuma apjomu.

Clemente Mastella (PPE),    rakstiski. – (IT) Direktīva 1999/62/EK par dažu infrastruktūru
lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem ļauj dalībvalstīm, ja
tās to vēlas, iekasēt no ceļu lietotājiem atsevišķas ārējās izmaksas. Tas dod tām papildu
iespēju palielināt savu ceļa nodevu iekasēšanas sistēmu efektivitāti, kļūstot par labākas
transporta un pieprasījuma pārvaldības instrumentu. Mūsuprāt, lielu ekonomisko grūtību
laikā politisks lēmums iedragāt tādu ekonomikas nozari, uz kuru ir balstīts mūsu tirgus,
tikai, lai nopelnītu naudas līdzekļus, nav visai saprātīgi. Turklāt nepieņemami ir tas, ka šādā
veidā — ar šādu pieeju — nelabvēlīgā stāvoklī tiek nostādītas ģeogrāfiskā ziņā attālākās
dalībvalstis, preču izcelsmes valstis, piegādātājvalstis vai saņēmējvalstis, — par labu
centrālajām un tranzītvalstīm. Visbeidzot, nosakot šo principu, nemaz netika apsvērts, kā
šis pasākums ietekmēs satiksmes plūsmas un līdz ar to arī pašreizējās koncesijas, kas nozīmē
risku, ka satiksme tiks novirzīta citur. Šī pasākuma lietderība nav apstiprināta —
autotransporta satiksmes apjoms un ar to saistītās piesārņojuma izmaksas arī turpmāk
pieaugs, un tādēļ mēs — Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) Itālijas delegācija,
esam pret šo pasākumu.

Marisa Matias (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Šī direktīva paredz dalībvalstīm noteikt
maksu smagajiem kravas transportlīdzekļiem, kurā papildus infrastruktūras lietošanas
maksai ir ietverta arī summa, kas vienāda ar satiksmes rezultātā radīto trokšņu un gaisa
piesārņojuma izmaksām. Manuprāt, principa „piesārņotājs maksā” piemērošana nav
risinājums, jo tas nozīmē aprobežoties ar to, ka visu nosaka tirgus. Piesārņojuma atļaušana
un leģitimizācija gadījumā, ja tas ir ekonomiski izdevīgi uzņēmumam, nav ceļš uz
ilgtspējību. Manuprāt, ES prioritātei jābūt stingrāku pasākumu noteikšanai attiecībā uz
smago kravas transportlīdzekļu radīto piesārņojumu, un tai izšķirīgi jāapņemas izmantot
dzelzceļa kravas pārvadājumus. Tā vietā, lai risinātu piesārņojuma problēmu, šī direktīva
vēl vairāk saasina nevienlīdzību starp dalībvalstīm, uzliekot lielāku slogu nomaļākām
dalībvalstīm, piemēram, Portugālei, kura ir eksportētājvalsts, bet to nešķērso galvenie
transporta ceļi. Šo iemeslu dēļ balsoju pret.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    rakstiski. – (FR) Šis ziņojums ir pelnījis uzslavu par
to, ka tas pieprasa pārskatatbildību no dalībvalstīm. Pirmkārt, tas pieprasa pārskatatbildību
saistībā ar atvieglojumiem, ko dalībvalstis piešķir mazo kravas automobiļu ražotājiem. Tas
ir labi, jo bezatbildīgā prakse ir jāizbeidz. Otrkārt, tas pieprasa pārskatatbildību par
Eurovignette radītajiem ieņēmumiem. Tie nedrīkst būt nepārskatāmi. Šiem ieņēmumiem
jākalpo tikai un vienīgi vides politikai. Tomēr diemžēl šis teksts nepiedāvā vēl vienu soli
uz priekšu. Tajā gandrīz nekas nav minēts par Euro VI transportlīdzekļu ražotājiem
piešķirtajiem atvieglojumiem. Sliktākais, ka tajā tiek veicināta Eurovignette iekļaušana oglekļa
dioksīda emisijas kvotu tirdzniecības shēmā. Es balsoju par šo tekstu, lai iedrošinātu turpināt
darbu, un sniedzu savu apstiprinājumu Eurovignette koncepcijai, vienlaikus paužot nožēlu
par šiem diviem nopietnajiem trūkumiem.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. – (PT) Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam riskēt jautājumos,
kas skar vidi, tomēr tajā pašā laikā nedrīkstam tos arī atraut no ekonomikas jautājumiem;
vēl jo mazāk šajā krīzes periodā, ko joprojām piedzīvojam un kas joprojām smagi ietekmē
Dienvideiropas valstis, jo īpaši valsti, kuru es pārstāvu, — Portugāli. Ņemot to vērā, nevaru
piekrist principa „piesārņotājs maksā” pieņemšanai, jo šāds stāvoklis ievērojami skars tos,
kuri strādā kravas pārvadājumu sektorā nomaļākajās valstīs, jo īpaši Portugālē, bet ne
Centrālās un Ziemeļeiropas valstis.

Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. – Eurovignette III ļaus dalībvalstīm, ja tās to vēlēsies,
iekasēt no ceļu lietotājiem ārējās izmaksas (gaisa piesārņojums, trokšņi), lai beidzot
autotransporta nozarē ieviestu principu „piesārņotājs maksā”. Ņemot vērā, ka šī nodevu
sistēma ir nepārskatāma un neloģiska, balsoju pret to.

Andreas Mölzer (NI),    rakstiski. – (DE) Aizvien pieaugošas globalizācijas laikmetā, kad
dramatiski palielinās arī satiksmes apjoms, tieši tās dalībvalstis, kuras atrodas jutīgos
reģionos, piemēram, teritorijā, kas šķērso Alpus, ir ieinteresētas iekasēt no ceļu lietotājiem
noteiktas ārējās izmaksas saskaņā ar principu „piesārņotājs maksā”. Tajā pašā laikā tām
būtu jārada arī instruments labākai satiksmes pieprasījuma pārvaldībai. Šajā ziņojumā ir
izmantota pragmatiska pieeja, lai saskaņotu daudzās un atšķirīgās vēlmes. Šajā kontekstā
mēs tomēr nedrīkstam atstāt neievērotas dažādas iniciatīvas, kas pavērtu ceļu tā sauktajiem
giga– vai megalaineriem, kas ir saistīti ar lielām infrastruktūras izmaksām. Patiesība ir arī
tāda, ka līdz šim kravas pārvadājumu satiksmes pārcelšana no autotransporta uz dzelzceļu
ir tikusi atbalstīta tikai vārdos. Nedrīkstam aizmirst šos faktorus, tostarp arī apsverot
priekšlikumā minēto ideju par ieņēmumu no iekasētās maksas par infrastruktūras lietošanu
asignēšanu. Attiecībā uz stimuliem autoparka atjaunošanai jāapsver arī tas, ka nedrīkstam
vienpusēji noslogot savus vietējos pārvadātājus un autoparku īpašniekus ar stingriem vides
un drošuma noteikumiem, jo tad no valstīm otrpus robežai ierastos konkurējošie zemo
cenu pārvadātāji vecos, metāllūžņos norakstītos transportlīdzekļos. Taču, tā kā ziņojumā
šajā ziņā ir sniegti ļoti pamatoti argumenti, es balsoju par.

Claudio Morganti (EFD),    rakstiski. – (IT) Nolēmu balsot pret šo priekšlikumu, jo tam
būtu ārkārtīgi negatīva ietekme, jo īpaši uz mazākajiem pārvadājumu uzņēmumiem. Cīnīties
pret piesārņojumu un censties mazināt satiksmes sastrēgumu, protams, ir pareizi, tomēr
vēl vienas nodevas ieviešana, manuprāt, nekādā gadījumā nav labākais risinājums.
Piemērojot šo Eurovignette direktīvu, pastāv iespēja, ka izdzīvot spēs tikai lielākie
pārvadājumu uzņēmumi, proti, tie, kuru rīcībā ir vairāk līdzekļu.

Daudz mazu uzņēmumu, jo īpaši Itālijā, riskē ar to, ka viņiem būs jāpamet šis tirgus
pārmērīgi augsto nodevu dēļ, kādas tiem būs jāmaksā, un tam noteikti būs arī nopietna
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ietekme uz nodarbinātību. Tāpēc ceru, ka arī citas valstis pieņems tādu pašu nostāju kā
Itālijas valdība, kas jau ir apliecinājusi, ka nepiemēros šo pasākumu. Krīze ir radījusi lielus
zaudējumus pārvadājumu nozarē, un ir saprotams, ka šī jaunā nodeva nekādā ziņā
neveicinās atveseļošanos no tās.

Rolandas Paksas (EFD),    rakstiski. – (LT) Nepiekrītu priekšlikumam noteikt maksu
smagajiem kravas transportlīdzekļiem gaisa piesārņojuma un trokšņu radīto izmaksu
segšanai. Uzskatu, ka nav pamatoti noslogot ar vēl vienas papildu nodevu pārvadātājus,
kurus jau tā ir smagi skārusi finanšu krīze. Šī maksa ietvers ne tikai ceļu infrastruktūras
lietošanas izmaksas, transportlīdzekļa kategoriju atbilstoši radītajām piesārņojumam un
brauciena garumu, bet arī piesārņojuma, trokšņu un sastrēguma pakāpi. Turklāt maksa
tiks piemērota ne tikai autoceļiem Eiropas ceļu tīklā, bet arī citiem autoceļiem un lielākas
nozīmes ceļiem. Uzmanība jāpievērš tam, ka šāds noteikums negatīvi ietekmēs Eiropas
autotransporta pārvadātāju ieņēmumus un palielinās piegādes laiku. Minēto iemeslu dēļ
palielināsies transporta izmaksas un cena par kravas pārvadājumiem. Turklāt, iespējams,
ka šī maksa var ievērojami samazināt pieprasījumu pēc autotransporta.

Alfredo Pallone (PPE),    rakstiski. – (IT) Jaunā Eurovignette direktīva, kas ir paredzēta, lai
veicinātu saskaņotu nodevu iekasēšanas sistēmu ieviešanu dalībvalstīs un lai uzlabotu
smago kravas transportlīdzekļu efektivitāti, un samazinātu to ekspluatācijas ietekmi uz
vidi, nostādīs nelabvēlīgā stāvoklī atsevišķas attālākās dalībvalstis (piemēram, Itāliju), kas
ir preču piegādātājvalstis vai saņēmējvalstis. Tāpēc balsoju pret šo ziņojumu, ar kuru tiek
grozīta 1999. gada direktīva. Tā vietā, lai palielinātu konkurenci un paredzētu vienotus
noteikumus attiecībā uz iekšējo tirgu, jaunā direktīva izkropļo konkurenci par labu dažām
dalībvalstīm, kuras Eiropā atrodas kravas pārvadājumu centrā. Aizbildinoties ar oglekļa
dioksīda emisiju mazināšanu, tiek ieviesta nodeva ar mērķi vājināt autotransporta nozari
par labu dzelzceļam un diferencētajam transportam. Direktīva tādā variantā, kādā tā ir
izstrādāta, ir ārkārtīgi kaitīga visai pārvadājumu sistēmai ekonomikas stagnācijas posmā,
kad ir jāīsteno pasākumi šīs nozares atdzīvināšanai.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. – (PT) Ziņojumā pragmātiski ir paredzēts
vairs ilgāk nešķiest laiku tā sauktās Eurovignette III direktīvas pieņemšanai par dažu
infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem. Tā ir
vislabākais iespējamais kompromiss starp Parlamentu un Padomi. Ierosinātie grozījumi
tapuši apspriežu rezultātā starp visām politiskajām grupām. Ņemot to vērā, balsoju par
šo ziņojumu, jo tas ļaus dalībvalstīm, ja tās to vēlēsies, ierobežotā apmērā iekasēt no ceļu
lietotājiem ārējās izmaksas, lai autotransportam tiktu piemērots princips „piesārņotājs
maksā”. Tā arī dos dalībvalstīm papildu iespēju palielināt savu ceļa nodevu aprēķināšanas
sistēmu efektivitāti, kļūstot par labākas transporta un pieprasījuma pārvaldības instrumentu.
Šos mērķus apstiprināja Padomes nostāja. Jāuzsver arī priekšlikums asignēt ieņēmumus
no ārējo izmaksu un infrastruktūras lietošanas maksas iekasēšanas, lai tos izmantotu
ilgtspējīga transporta veicināšanai, un jo īpaši Eiropas autoceļu tīkliem. Efektīva šo
ieņēmumu asignēšana, kas palielinās pārskatatbildību un pārredzamību, ne tikai vairos
sabiedrības atzinību, bet nodrošinās arī ārējo izmaksu samazināšanos autotransporta jomā.

Aldo Patriciello (PPE),    rakstiski. – (IT) Saskaņā ar grozīto Direktīvu 1999/62/EK
dalībvalstis, ja tās to vēlēsies, varēs iekasēt (ierobežotā apmērā) no ceļu lietotājiem ārējās
izmaksas, lai beidzot autotransporta nozarē tiktu ieviests princips „piesārņotājs maksā”.
Tas dos dalībvalstīm papildu iespēju palielināt savu ceļa nodevu iekasēšanas sistēmu
efektivitāti, kļūstot par labākas transporta un pieprasījuma pārvaldības instrumentu. Ceļa
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nodevu izdevumos autotransporta nozarē līdz ar to tiks iekļautas trokšņu un gaisa
piesārņojuma izmaksas, kā arī infrastruktūras lietošanas izmaksas.

Šajās izmaksās joprojām būs pieļaujami daži izņēmumi ar noteikumu, ka dalībvalstij, kura
tos pieprasa, ir pamatots iemesls tā rīkoties. Tiks radīti stimuli smago kravas automobiļu
autoparka atjaunināšanai ar transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar mazāk piesārņojošiem
motoriem, un, visbeidzot, maksas apmērs būs atšķirīgs — atkarībā no braukšanas laika.
Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka smagie kravas transportlīdzekļi izvairīsies no atsevišķu
ceļa posmu lietošanas sastrēgumstundās. No šīs paaugstinātās maksas iekasēšanas gūtie
ieņēmumi būs jāiegulda transporta infrastruktūrā, vismaz 15 % asignējot sākotnēji Eiropas
mēroga transporta projektiem. Šo iemeslu dēļ un, lai izveidotu labāku ceļu sistēmu Eiropā,
es balsoju „par”.

Miguel Portas (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Šī direktīva paredz dalībvalstīm noteikt
maksu smagajiem kravas transportlīdzekļiem, kurā papildus infrastruktūras lietošanas
maksai ir ietverta arī summa, kas vienāda ar satiksmes rezultātā radīto trokšņu un gaisa
piesārņojuma izmaksām. Manuprāt, principa „piesārņotājs maksā” piemērošana nav
risinājums, jo tas nozīmē aprobežoties ar to, ka visu nosaka tirgus. Piesārņojuma atļaušana
un leģitimizācija gadījumā, ja tas ir ekonomiski izdevīgi uzņēmumam, nav ceļš uz
ilgtspējību. Manuprāt, ES prioritātei jābūt stingrāku pasākumu noteikšanai attiecībā uz
smago kravas transportlīdzekļu radīto piesārņojumu un izšķirīgi jāapņemas izmantot
dzelzceļa kravas pārvadājumus. Tā vietā, lai risinātu piesārņojuma problēmu, šī direktīva
vēl vairāk saasina nevienlīdzību starp dalībvalstīm, uzliekot lielāku slogu nomaļākām
dalībvalstīm, piemēram, Portugālei, kura ir eksportētājvalsts, bet to nešķērso galvenie
transporta ceļi. Šo iemeslu dēļ balsoju „pret”.

Paulo Rangel (PPE),    rakstiski. – (PT) Priekšlikums grozīt Eurovignette direktīvu, par kuru
debatējam, paredz autotransporta jomā ieviest principu „piesārņotājs maksā”, kas ļauj
dalībvalstīm iekļaut trokšņu un gaisa piesārņojuma izmaksas valsts ceļa nodevās, kas
nozīmē vēl vienas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem. Šis pasākums
nelabvēlīgā stāvoklī nostāda nomaļās Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras ir īpaši smagā
stāvoklī finanšu krīzes dēļ, ko pašlaik piedzīvojam. Šo iemeslu dēļ balsoju pret šo ziņojumu.

Frédérique Ries (ALDE),    rakstiski. – (FR) Balsoju par šo kompromisa priekšlikumu
attiecībā uz Eurovignette direktīvas grozīšanu, kas paredz noteikt smagajiem kravas
transportlīdzekļiem ceļa nodevu pēc principa „piesārņotājs maksā”.

Tas ļaus dalībvalstīm iekļaut noteiktajos nodokļos vai nodevās satiksmes radītā gaisa
piesārņojuma un trokšņu faktiskās izmaksas, jo līdz šim drīkstēja iekasēt tikai ar
infrastruktūras lietošanu saistītās izmaksas. Kompromisa priekšlikumā pietrūkst Eiropas
Parlamenta vērienīgo mērķu, un šis priekšlikums vien atsevišķi neradīs apvērsumu
autotransporta jomā, attiecībā uz kuru ir skaidrs, ka ne rūpniecības nozare, ne dalībvalstis
vēl nav gatavas uzņemties faktiskās savu ekoloģisko seku radītās izmaksas.

Vidējā papildu maksa pārvadātājiem nedrīkst pārsniegt četrus euro centus katram
transportlīdzeklim par kilometru, un vismazāk piesārņojošie transportlīdzekļi, kuri brauc
ārpus sastrēgumstundām, no tās būs atbrīvoti. Un tomēr šī reforma bija nodota aizmirstībai
līdz brīdim, kad Beļģijas prezidentūra to iesniedza atpakaļ izskatīšanai Padomē. Atzinīgi
vērtēju sasniegto progresu kā pozitīvu pirmo soli virzienā uz ilgtspējīgāku autotransporta
sistēmu.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski. – (ES) Iemesls, kāpēc balsojām „par”, ir
tas, ka mēs atsakāmies pieņemt maldīgos Spānijas Sociālistiskās strādnieku partijas (PSOE)
un Tautas partijas (PP) izvirzītos argumentus par šīs nozares konkurētspēju. Ikviena
konkurētspējas palielinājuma gadījumā jārada arī stimuli ieguldījumiem efektīvākos
transporta līdzekļos, taisnīgi konkurences noteikumi un sociālo un vispārējās ekonomiskās
aktivitātes radīto vides izmaksu internalizēšana. Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
vienmēr ir centusies panākt izmaksu internalizēšanu un visās precēs iekļaut izmaksas, kas
ir taisnīgas sociālajā un vides ziņā.

Apzināmies, ka minimālais priekšlikums ir tālu no tā, ko mēs centāmies panākt, bet mūsu
balsojums ir arī pārliecības izpausme par to, ka šis process vēl nav galā un ka, atzīstot
vajadzību internalizēt transporta izmaksas, ir sasniegts ievērojams panākums. Atgādinām
arī dalībvalstīm, ka tām jāiet vēl tālāk, izstrādājot tiesību aktus, kas ieviestu taisnīgāku un
efektīvāku nodevu sistēmu, kurā tiktu iekļautas visas norādītās ārējās izmaksas, un mēs
aicinām Komisiju turpināt darbu, lai tās turpmākie priekšlikumi šajā jautājumā būtu daudz
vērienīgāki.

Licia Ronzulli (PPE),    rakstiski. – (IT) Šis ieteikums ir pēdējais posms procesuālajā kārtībā,
kādā groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu
smagajiem kravas transportlīdzekļiem (Eurovignette). Tas ir ilgstošu apspriežu un
kompromisu rezultāts starp dažādām politiskajām grupām. Iekasējot no ceļu lietotājiem
dažas ar tiem saistītās ārējās izmaksas, dalībvalstis var palielināt savu ceļa nodevu iekasēšanas
sistēmu efektivitāti un labāk īstenot transporta un pieprasījuma pārvaldību. Turklāt principa
„piesārņotājs maksā” piemērošana ļaus ceļu lietotājiem šajā nozarē labāk apzināties savus
pienākumus. Un beidzot, sabiedrība būs pretimnākošāka, ja papildu ieņēmumi no
infrastruktūras maksas un ārējo izmaksu iekasēšanas tiks sadalīti pārredzamā un lietderīgā
veidā, un tas arī veicinās daudz ātrāku autotransporta ārējo izmaksu samazināšanos.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    rakstiski. – (ET) Nodevu noteikšana smagajiem
transporta līdzekļiem, par kuru Parlaments debatēja šodien tieši pirms balsojuma, ir vēl
viens labs piemērs tam, ka sākotnēji ļoti labs princips beigās tiek pārvērsts salīdzinoši vājā
priekšlikumā un zaudē lielu daļu ietekmes. Manuprāt, iekasētās nodevas daudz lielākā mērā
ir jānovirza transporta infrastruktūras attīstībai, bet diemžēl, kā jau tas parasti notiek,
Padomei patiešām šajā ziņā trūkst labu priekšlikumu.

Daudzas valstis šajā priekšlikumā redz iespēju iekasēt papildu ieņēmumus no nodevām,
ko var izmantot daudziem citiem mērķiem. Ļoti pozitīvi ir tas, ka šīs direktīvas pieņemšana
izbeigs pašreizējo stāvokli Igaunijā, kad transportlīdzekļi no citām valstīm nemaksā nodevas
Igaunijā, tomēr mūsu transportlīdzekļi tās maksā citās valstīs. Lai arī šis ziņojums
pieņemšanas procesā daudzos aspektos ir kļuvis vājāks un Parlamentam attiecībā uz
daudziem noteikumiem bija jāpiekāpjas, tas ir ievērojams solis virzienā uz priekšu, un
uzskatu, ka man tas ir pilnībā jāatbalsta.

Olga Sehnalová (S&D),    rakstiski. – (CS) Balsoju par ziņojumu. Tas ir kompromisa
variants, kas izstrādāts, pamatojoties uz principu „piesārņotājs maksā” jeb citiem vārdiem
— principu, kas ļaus iekasēt no ceļu lietotājiem dažas ārējās transporta izmaksas, ko rada,
piemēram, piesārņojums, trokšņi un satiksmes sastrēgumi. Transporta ārējo izmaksu
ieviešana ir solis pareizā virzienā.

Catherine Stihler (S&D),    rakstiski. – El Khadraoui kungs ir paveicis izcilu darbu saistībā
ar šo ziņojumu. Progresu cīņā pret klimata pārmaiņām panāksim tikai tad, ja izstrādāsim

07-06-2011Eiropas Parlamenta debatesLV98



tik atbildīgus ziņojumus kā, piemēram, šis, kurā atbildība tiek pieprasīta no tiem, kas rada
vislielāko piesārņojumu, un tieši tāpēc es to varu atbalstīt.

Nuno Teixeira (PPE),    rakstiski. – (PT) Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana
smagajiem kravas transportlīdzekļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta dokumentu, par
kuru balsojām plenārsēdē šodien, rada izmaksu pieaugumu, kas saistītas ar šī transporta
veida kustību. Eurovignette ir pasākums, ar kuru nelabvēlīgā stāvoklī tiek nostādītas nomaļās
ES valstis laikā, kad šīs valstis piedzīvo ekonomiski un finansiāli smagu periodu, vienlaicīgi
nodrošinot papildu ieņēmumus Centrāleiropas valstīm.

Šīs direktīvas pārskatīšana saskaņā ar Parlamenta nostāju lielā mērā negatīvi ietekmēs dažu
dalībvalstu, piemēram, Portugāles, konkurētspēju un ekonomikas attīstību. Lai gan jāatzīst,
ka galīgais teksts, kas šodien Strasbūrā tika pieņemts, nav tik negatīvs kā teksts, par kuru
iepriekš tika panākta vienošanās parlamentārajā komitejā, šīs maksas noteikšana tik un tā
tiks īstenota un nozīmēs ārējo izmaksu pieaugumu nomaļajām Eiropas Savienības valstīm.

Šo iemeslu dēļ, savas valsts interešu vārdā un kā Parlamenta Transporta un tūrisma komitejas
loceklis es balsoju pret plenārsēdē iesniegto dokumentu.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE),    rakstiski. – Atturējos šodienas balsojumā par
Eurovignette dokumentu. Atturējos tāpēc, ka ierosinātais priekšlikums Katalonijā nostādītu
daudzus mazos un vidējos uzņēmumus, kam nav iespēju pāriet uz preču un produktu
transportu pa dzelzceļu, nelabvēlīgā stāvoklī — jo īpaši sliežu atšķirību dēļ —, kas ir fizisks
šķērslis iekšējā tirgus pabeigšanai, un ievērojami kaitētu viņu saimnieciskajai darbībai.

Viktor Uspaskich (ALDE),    rakstiski. – (LT) Jebkuros jaunos ES noteikumos par maksas
noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem ir jāsaglabā līdzsvars starp vides prasībām
un jauno dalībvalstu ekonomiskajām interesēm. Lietuva Eiropai ir vērtīga tranzīta valsts.
Kravu pārvadājumi un strādīgie smago kravas automobiļu vadītāji ir kļuvuši par sinonīmu
mūsu valstij. Saskaņā ar Lietuvas Ceļu pārvaldes sniegtajiem datiem pēdējo desmit gadu
laikā smago kravas transportlīdzekļu skaits uz galvenajiem ceļiem ir trīskāršojies, un tie ir
mūsu ekonomikas mugurkauls. Finanšu krīze jau tā radīja postu Lietuvai, un transporta
izmaksu pieaugums būs smags trieciens. Piekrītu referentam, ka dalībvalstīm ir jādod
iespēja palielināt savu ceļa nodevu iekasēšanas sistēmu efektivitāti.

Esmu iepazinies ar šajā ziņojumā minētajām piesārņojuma problēmām un uztveru tās kā
ārkārtīgi nopietnas, tomēr papildu maksas iekasēšana par gaisa piesārņojumu un trokšņiem
nav risinājums. Problēma ir daudz lielāka, nekā ziņojumā minēts. Daudzās ES dalībvalstīs
ceļu infrastruktūra ir jāattīsta tālāk. Tajā pašā laikā Lietuvā ceļu apsaimniekošanai asignētā
finansējuma apjoms dažu pēdējo gadu laikā ir samazinājies par vairāk nekā 20 %.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    rakstiski. – (PL) Atbalstīju šīs direktīvas pieņemšanu.
Manuprāt, lēmums palielināt Eurovignette finansējumu, iekasējot ārējās izmaksas jeb, citiem
vārdiem, — vides piesārņojuma un trokšņu radītās izmaksas, ir ieteicamāks risinājums
nekā iepriekšējā direktīvas versija, kurā tika prasīts segt šīs izmaksas tikai ceļu infrastruktūras
lietošanas izdevumu apmērā. Šī direktīva ir izdevīga tranzīta valstīm, tāpēc deputāti no
Polijas, protams, ir īpaši ieinteresēti, lai tā tiktu pieņemta.

Jāuzsver arī tas, ka, jo augstāka ir smago kravas transportlīdzekļa kategorija ekoloģiskā
ziņā, jo zemāka ir šī maksa. Par laimi, transportlīdzekļi ar maksimālo pieļaujamo pilno
masu no 3,5 līdz 12 tonnām un vieglo automobiļu vadītāji būs atbrīvoti no nodevām.
Nodevu sistēmā tiks ņemts vērā attiecīgais dienas laiks, kas, manuprāt, iedzīvotājiem liks
izvairīties no ceļu posmiem, kuros pastāv sastrēgumu risks vislielākās noslogotības periodā.
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Vēl viens svarīgs šīs direktīvas noteikums ir attiecībā uz veidu, kā tiks tērēti ienākumi no
nodevu iekasēšanas. Šie naudas līdzekļi būs jāiegulda atpakaļ visu transporta veidu
infrastruktūrā, vienlaicīgi asignējot vismaz 15 % no šiem ieņēmumiem TEN-T projektu
vajadzībām. Manuprāt, ir vajadzīgi arī ilgtermiņa pasākumi, lai panāktu to metožu
konverģenci, ko ārējo izmaksu aprēķināšanai izmanto visās dalībvalstu nodevu sistēmās.
Tas ļaus garantēt pārredzamību attiecībā uz vēstījumiem, kas tiek sniegti Eiropas
autotransporta pārvadājumu nozarei.

Angelika Werthmann (NI),    rakstiski. – (DE) Ņemot vērā Šveices pozitīvo pieredzi kopš
2001. gada, kad tika ieviesta uz kvalitāti balstīta SKT(smago kravas transportlīdzekļu)
nodevu sistēma, pret jauno direktīvu nav iebildumu. Reisu daudzuma rādītāji Šveicē kopš
2001. gada samazinājušies par 10 %, kamēr transportēto preču apjoms ir palielinājies par
60 %, un ir izrādījies iespējams samazināt emisiju apjomu — scenārijs, kurā visi ir ieguvēji.
Ieņēmumu asignēšana ir paredzēta sabiedrības atzinības veicināšanai un ārējo transporta
izmaksu mazināšanai.

Iva Zanicchi (PPE),    rakstiski. – (IT) Balsoju pret referenta El Khadraoui kunga iesniegto
tekstu, kas ļauj noteikt papildu nodevu par smago kravas transportlīdzekļu radītā gaisa
piesārņojumu un trokšņiem. Lai gan piekrītu principam „piesārņotājs maksā”, papildu
autoceļu nodevu noteikšana starptautiskajai ceļu satiksmei, jo īpaši nenosakot saistības
izmantot ieņēmumus ieguldījumiem infrastruktūras uzlabojumos, ekonomikas krīzes
apstākļos ir nedaudz apšaubāma. Turklāt pieņemtais teksts nesniedz atbalstu tādām
dalībvalstīm kā, piemēram, Itālijai, kurai ir ģeogrāfiskas barjeras, kas sadārdzina gan importa,
gan eksporta preču transportēšanu.

Ziņojums: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    rakstiski. – (PT) Šis ziņojums tika pieņemts, ņemot vērā faktu,
ka nepieciešamo sarunu laikā referentam bija iespēja nodrošināt, lai regulā tiktu iekļauta
pārskatīšanas klauzula saistībā ar iespēju ieviest jaunus modeļus attiecībā uz ekoloģisko
preču virkni pēc tam, kad Komisija būs sniegusi savu ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.
Šāda pārskatīšana jāveic līdz 2013. gadam. Turklāt tika iekļauta arī iespēja sniegt
provizorisku novērtējumu, kas ļaus novērst trūkumus gadījumos, kad dalībvalstis nav
savlaicīgi iesniegušas datus.

Elena Oana Antonescu (PPE),    rakstiski. – (RO) Ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības
panākšanai Eiropas Savienībā būtiski svarīgi ir izmantot zinātniski pamatotu pieeju resursu
nepietiekamības un ekosistēmas problēmu risināšanā. Vides ekonomiskie konti nodrošina
nozīmīgu datu bāzi vides politikas lēmumu pieņemšanai. Ņemot vērā to, ka vides funkcijām
ir būtiska nozīme attiecībā uz sasniegumiem ekonomikas jomā un Eiropas Savienības
pilsoņu labklājības nodrošināšanu, ir jāveido vienota uzskaite. Šajās funkcijās ietilpst dabas
resursu nodrošināšana ražošanai un patēriņam, atkritumu absorbcija, izmantojot vides
līdzekļus, un dzīvības nodrošināšanai paredzētie vides pakalpojumi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai
šos vides ekonomiskos kontus, tiklīdz sistēma pilnībā sāks darboties, aktīvi izmantotu visu
attiecīgo ES politikas jomu izstrādē, ņemot tos par pamatu ietekmes novērtējumos, rīcības
plānos, tiesību aktu priekšlikumos un citos nozīmīgos politiskā procesa rezultātos.

Es balsoju par šo ziņojumu. Vides konti parāda saimnieciskās darbības, privāto
mājsaimniecību un vides mijiedarbību. Tādēļ tiem būtu jādod ieguldījums politikas
novērtēšanā, nodrošinot jo īpaši tādas informācijas pieejamību, kas atspoguļo saimniecisko
darbību ietekmi uz vidi.
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Sophie Auconie (PPE),    rakstiski. – (FR) Politikas uzdevums ir rast vislabākos risinājums
jebkādām problēmām, kas rodas ... Taču kā to izdarīt tad, ja problēmas un to iespējamie
risinājumi nav pilnībā izprotami? Tas ir būtisks jautājums, jo īpaši — bet ne tikai — vides
politikai. Līdz ar to politikas lēmumu pieņēmēju rīcībā jābūt tādai informācijai par mūsdienu
pasauli un vides stāvokli, kas ir gan ticama, gan pēc iespējas vispusīgāka. Pie šāda secinājuma
2006. gada jūnijā nonāca Eiropadome, kad tā aicināja Eiropas Savienību un tās dalībvalstis
paplašināt nacionālos kontus, iekļaujot galvenos ilgtspējīgas attīstības aspektus. Es atzinīgi
vērtēju šo iniciatīvu un Eiropas Komisijas priekšlikumu, jo tas ļaus mums uzlabot savas
zināšanas par gaisa emisijām, ar vidi saistītiem nodokļiem un tamlīdzīgi.

Zigmantas Balčytis (S&D),    rakstiski. – (LT) Balsoju par šo ziņojumu. Eiropas vides
politiku var pamatoti novērtēt tikai tad, ja ir pieejami ticami dati. Līdz šim ES līmenī galvenās
politikas iniciatīvas attiecībā uz vides kontiem ir Sestā vides rīcības programma, ES
ilgtspējīgas attīstības stratēģija un dažādas nozaru politikas iniciatīvas, saistītas ar Kārdifas
procesu, kuras aptver tādas jomas kā klimata pārmaiņas, ilgtspējīgs transports, daba un
bioloģiskā daudzveidība, veselība un vide, dabas resursu izmantošana un atkritumu
apsaimniekošana un starptautiskā ilgtspējīgas attīstības dimensija. Eiropadome 2006. gada
jūnija secinājumos aicināja Savienību un tās dalībvalstis paplašināt nacionālos kontus,
iekļaujot galvenos ilgtspējīgas attīstības aspektus. Tādēļ nacionālie konti ir jāpapildina ar
vienotiem vides un ekonomikas kontiem, sniedzot pilnībā saskanīgus datus. Lai to panāktu,
katrai dalībvalstij ir jāapkopo saskaņoti un visaptveroši dati un šī sistēma ir pilnībā jāsaskaņo
ES līmenī.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    rakstiski. – (RO) Eiropas vides politiku var pamatoti
novērtēt tikai tad, ja ir pieejami ticami dati. Tātad ir jānosaka dalībvalstu pienākums apkopot
šos datus. Līdz šim Eiropas līmenī pieejamie dati par vidi būtu vidējā termiņā jāpapildina,
lai uzlabotu iespējas novērtēt politikas īstenošanu. Ja būtu pieejami augstas kvalitātes dati,
kas saista vidi un ekonomiku, varētu labāk uzraudzīt atkritumu otrreizēju pārstrādi un
atkritumu rašanās ierobežošanu, gaisa emisijas un klimata pārmaiņas, ilgtspējīgu patēriņu
un ražošanu. Šādus datus var apkopot, izmantojot vides kontus, taču, lai to īstenotu, ir
vajadzīga katras dalībvalsts līdzdalība un pilnīga saskaņotība ES līmenī.

Tādēļ jānosaka saskanīgāki mērķi un skaidras perspektīvas vides ekonomisko datu
turpmākai izstrādei. Šiem kontiem būtu jādod ieguldījums politikas novērtēšanā, nodrošinot
jo īpaši tādas informācijas pieejamību, kas atspoguļo saimniecisko darbību ietekmi uz vidi.
Atbilstīga informācija var būt ārkārtīgi svarīgs pamats lēmumu pieņemšanai vides politikas
jomā.

Vito Bonsignore (PPE),    rakstiski. – (IT) Es atzinīgi vērtēju Leinen kunga priekšlikumu un
balsoju par to. Ņemot vērā ekonomikas krīzi un stratēģiju „ES 2020”, vides politika Eiropā
kļūst arvien nozīmīgāka, un to var pamatoti novērtēt tikai tad, ja ir pieejami ticami dati.
Dati par vidi ir vienīgais līdzeklis, lai varētu novērtēt vides politikas īstenošanu, un tie ir
vidējā termiņā jāpapildina ar jauniem ticamiem datiem.

Turklāt, ja būtu pieejama augstas kvalitātes informācija, kas saista vidi un ekonomiku, šos
datus varētu labāk uzraudzīt — vides ekonomiskie dati var sniegt ieguldījumu politikas
novērtēšanā, nodrošinot tādas informācijas pieejamību, kas atspoguļo saimniecisko darbību
ietekmi uz vidi. Šāda informācija var būt ārkārtīgi noderīga lēmumu pieņemšanai vides
politikas jomā. Dalībvalstīm būs jāizmanto vienotas metodes, klasifikācijas un noteikumi,
kas ietverti vienotā saistošā sistēmā, un šajā ziņā jācer, ka šie jaunie pasākumi nebūs saistīti
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ar papildu izmaksām vai lielāku birokrātiju. Kā apgalvo referents, šis regulas priekšlikums
ir solis ceļā uz visaptverošu vides ekonomisko datu apkopošanu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    rakstiski. – (PT) Lai panāktu ilgstpējīgu attīstību, būtiski
ir pareizi veidot vides politiku, proti, pamatojoties uz ticamiem datiem. Tāpēc es atbalstu
un atzinīgi vērtēju šo Parlamenta un Padomes regulas priekšlikumu par vides
ekonomiskajiem kontiem, jo, manuprāt, tas dos ieguldījumu politikas novērtēšanā,
nodrošinot jo īpaši tādas informācijas pieejamību, kas atspoguļo saimniecisko darbību
ietekmi uz vidi.

Lara Comi (PPE),    rakstiski. – (IT) Gaisa kvalitātes novērtēšana mūsu pilsētās un padziļinātas
šī novērtējuma analīzes veikšana būs solis ceļā uz pārredzamāku politisko lēmumu
pieņemšanu vides politikas jomā. Lai gan tas ir saistīts ar ķīmiskiem un fizikāliem faktoriem,
kuri sākumā neko neizsaka saziņā starp politiķiem un vēlētājiem, šis rādītājs faktiski ir
daudzu ekonomisko lēmumu rezultāts — tas norāda uz vidi piesārņojošu saimniecisko
darbību koncentrāciju, dažādo enerģiju sastāvu, kuras tiek izmantotas ražošanas darbībām,
dzīvokļu un biroju apkurei, autotransporta līdzekļu izmantošanu un ceļu infrastruktūras
un satiksmes pārvaldību, ēku siltināšanu un izmantoto materiālu kvalitāti, un uz zaļo
laukumu esamību vai neesamību, un tie ir tikai daži piemēri. Gaisa kvalitāte arī ievērojami
ietekmē izdevumus veselībai, jo īpaši izdevumus elpceļu un onkoloģisko slimību ārstēšanai.
Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka vides rādītāju var pārvērst par ekonomikas un politikas rādītāju.
Turklāt tas parādīs jaunus mehānismus bezatbildīgas rīcības pārtraukšanai un vērtīgu
projektu finansēšanai. Šīs saiknes ļauj politiķiem pieņemt labākus lēmumus sabiedrības
interesēs. Pirmais uzdevums ir izstrādāt pareizās metodes, un apsveicami, ka tas jau notiek.

Anne Delvaux (PPE),    rakstiski. – (FR) Ierosinātās regulas pamatā ir Eiropadomes
2006. gada jūnijā pieņemtais lēmums. Tobrīd ES izlēma paplašināt nacionālos kontus un
apkopojamo statistikas datu apjomu, iekļaujot galvenos ilgtspējīgas attīstības aspektus.
Lai papildinātu nacionālos kontus un datus, Komisija ierosināja regulu, ar kuras palīdzību
tiktu izveidoti Eiropas vides ekonomiskie konti.

Atbilstoši Komisijas priekšlikumam dalībvalstis ir jānodrošina ar metodēm, vienotiem
standartiem, definīcijām, klasifikāciju un uzskaites noteikumiem, kas katrai no tām ir
jāapvieno katrai no tām paredzētā saistošā sistēmā. Lai gan es uzskatu, ka, pirmkārt,
prioritāte ir jāpiešķir jau pieejamiem datiem (proti, tiem, kas ir apkopoti reģionālā, valsts
un Eiropas līmenī), manuprāt, ja rodas vajadzība izveidot papildu moduļus, kas ne vienmēr
ir saistīta ar nevajadzīgu birokrātiju vai papildu izmaksām, tādā gadījumā Eurostat ir jāļauj
vākt datus no dalībvalstīm, lai izveidotu vides ekonomiskos kontus Eiropas līmenī.

Tieši šī iemesla dēļ es arī atzinīgi novērtēju šo jauno Eiropas vides ekonomisko kontu
ieviešanu un ierosināju šo kontu darbības jomu paplašināt, iekļaujot arī citus moduļus.

Edite Estrela (S&D),    rakstiski. – (PT) Es balsoju par ziņojumu par ES vides ekonomiskajiem
kontiem, jo, manuprāt, mums papildus iekšzemes kopproduktam (IKP) ir vajadzīgi
ilgtspējīgas attīstības un sabiedrības labklājības rādītāji, kas ļautu novērtēt Eiropas vides
politikas īstenošanu.

Diogo Feio (PPE),    rakstiski. – (PT) Referents ir norādījis, ka „ar vides ekonomiskajiem
kontiem būtu jādod ieguldījums politikas novērtēšanā, nodrošinot jo īpaši tādas informācijas
pieejamību, kas atspoguļo saimniecisko darbību ietekmi uz vidi”. Šī ir nozīmīga koncepcija
un patiešām vienīgais veids, kā iegūt konkrētus datus par reālo vides politikas īstenošanas
ietekmi. Ja, no vienas puses, ekonomikas izaugsmē nedrīkstam ignorēt vidi, ir arī pareizi
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tas, ka vides politikā nedrīkst ignorēt vai pazaudēt no redzesloka saimniecisko darbību un
Eiropas uzņēmumu un rūpniecības konkurētspēju. Vienmēr analizēju ilgtspējīgas attīstības
problēmu tieši caur šo prizmu, jo ekonomikas izaugsme un cieņa pret vidi vienmēr ir divas
vienas un tās pašas monētas puses. Eiropa nevar un nedrīkst to aizmirst, jo īpaši pašlaik.

José Manuel Fernandes (PPE),    rakstiski. – (PT) 2009. gada 28. septembrī Komisija
iesniedza paziņojumu „IKP un ne tikai. Progresa novērtējums mainīgā pasaulē”, ierosinot
pasākumus, ar ko izstrādā ES vides ekonomiskos kontus, kuri veido uzticamāku zināšanu
pamatu publisko debašu un politikas veidošanas kvalitātes uzlabošanai. Līdz 2013. gada
beigām Komisijai ir jāiesniedz ziņojums, kurā tiek risināti tādi jautājumi kā stāvoklis mežu
jomā un mūsu zivsaimniecības resursu noplicināšanas pakāpe. Tāpēc ir vajadzīgs, lai
saskaņā ar šo regulu tiktu izveidota ticama un atjaunināta statistikas datu bāze. Tiesiskais
regulējums, kas tiks izveidots saskaņā ar šo priekšlikumu, ļaus ES novērtēt vides
ekonomiskos kontus, ņemot vērā ilgtspējīgu attīstību. Vēl nekad nav bijis tik būtiski svarīgi
pievērst uzmanību dilemmai starp vidi un ekonomiku. Balsoju par šo ziņojumu, jo papildus
iespējai veidot vispusīgāku un pārdomātāku politiku tas saskan arī ar sakāmvārdu — „mēs
neesam saņēmuši Zemi mantojumā no mūsu senčiem, mēs esam to parādā mūsu bērniem”.
Ir būtiski svarīgi, lai nākamajām paaudzēm mēs atstātu mantojumā veselīgu vidi.

João Ferreira (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Raksturojošo rādītāju un statistikas datu
definēšana un nodrošināšana, kas ļauj veikt ekonomikas un vides faktoru uzraudzību, kā
arī iespējamo šo faktoru mijiedarbību, neapšaubāmi ir noderīgs atbalsta instruments
stratēģiskajai plānošanai, valsts politikas definēšanai un virzienu noteikšanai ceļā uz
ilgtspējīgu attīstību. Turklāt, kā norāda referents, iegūtie dati var dot un tiem ir jādod
ieguldījums politikas novērtēšanā, nodrošinot tādas informācijas pieejamību, kas atspoguļo
saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. Iegūtā informācija var būt svarīgs pamats lēmumu
pieņemšanai vides politikas jomā. Šis regulas priekšlikums paredz datu vākšanu un
apkopošanu tikai tādās jomās kā gaisa emisijas, ar vidi saistītie nodokļi, kas piemērojami
atsevišķām saimnieciskajām darbībām, kā arī ekonomikas mēroga materiālu plūsmas
konti. Ir iespējams apkopot vairāk datu vēl arī citās jomās. Referents ir pieminējis arī šāda
mērķa īstenošanas iespēju, ierosinot eksperimentālo pētījumu programmu īstenošanu
saistībā ar to piemērošanu praksē. Tomēr jāņem vērā, ka attiecīgi būs jāpielāgo valstu
statistikas sistēmas un to izmaksas. Šķiet, ka Komisija savā priekšlikumā ir ņēmusi šo faktu
vērā, kaut arī tikai daļēji, piedāvājot dalībvalstīm atkāpes, ja tas ir vajadzīgs ievērojamu
korekciju ieviešanai.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Šis regulas priekšlikums paredz datu vākšanu
un apkopošanu tikai tādās jomās kā gaisa emisijas, ar vidi saistītie nodokļi, kas piemērojami
atsevišķām saimnieciskajām darbībām, kā arī ekonomikas mēroga materiālu plūsmas
uzskaite. Ir iespējams apkopot vairāk datu vēl arī citās jomās. Referents ir pieminējis arī
šāda mērķa īstenošanas iespēju, ierosinot eksperimentālo pētījumu programmu īstenošanu
saistībā ar to piemērošanu praksē.

Tomēr raksturojošo rādītāju un statistikas datu definēšana un nodrošināšana, kas ļauj veikt
ekonomikas un vides faktoru uzraudzību, kā arī iespējamo šo faktoru mijiedarbību,
neapšaubāmi ir noderīgs atbalsta instruments stratēģiskajai plānošanai, valsts politikas
definēšanai un virzienu noteikšanai ceļā uz ilgtspējīgu attīstību.

Iegūtā informācija var dot un tai ir jādod ieguldījums politikas novērtēšanā, nodrošinot
tādas informācijas pieejamību, kas atspoguļo saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. Iegūtā
informācija var būt svarīgs pamats lēmumu pieņemšanai vides politikas jomā.
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Tomēr jāņem vērā, ka attiecīgi būs jāpielāgo valstu statistikas sistēmas un to izmaksas.
Šķiet, ka Komisija savā priekšlikumā ir ņēmusi šo faktu vērā, kaut arī tikai daļēji, piedāvājot
dalībvalstīm atkāpes, ja tas ir nepieciešams ievērojamu korekciju ieviešanai.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    rakstiski. – (SK) Vides ekonomiskajiem kontiem jādod
ieguldījums politikas novērtēšanā, nodrošinot jo īpaši tādas informācijas pieejamību, kas
atspoguļo saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. Šāda informācija var būt svarīgs pamats
lēmumu pieņemšanai vides politikas jomā. Ja būtu pieejami augstas kvalitātes dati, kas
saista vidi un ekonomiku, varētu labāk uzraudzīt atkritumu otrreizēju pārstrādi un atkritumu
rašanās ierobežošanu, gaisa emisijas un klimata pārmaiņas, ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu.

Manuprāt, attiecīgo datu apkopošana, kas līdz šim tika veikta brīvprātīgi, jānosaka kā
dalībvalstu pienākums. Turklāt vienotas sistēmas ieviešana šajā jomā saistībā ar Eiropas
vides ekonomisko kontu apkopošanu, apstrādi, pārnesi un novērtēšanu atvieglotu politisku
Eiropas vides politikas īstenošanas novērtēšanu.

Elisabetta Gardini (PPE),    rakstiski. – (IT) Amsterdamas līguma ietvaros liela uzmanība
tika pievērsta ekonomikas un vides politikas mijiedarbībai. Tāpēc ilgtspējīgs transports un
energoresursi ir kļuvuši par galvenajiem elementiem citās politiskajās jomās. Patiešām, jau
2006. gadā Eiropadome aicināja dalībvalstis paplašināt nacionālos kontus, iekļaujot
galvenos ilgtspējīgas attīstības aspektus, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku datu saskanību.
Balsoju par šo priekšlikumu, jo, manuprāt, tas var atvieglot valstu statistikas pārvalžu
darbu, dodot tām iespēju apkopot saskaņotu un savlaicīgu datu uzskaiti vides jomā. Šajā
ziņā Eiropas mēroga juridiska pamata pieņemšana vides ekonomisko kontu datu
apkopošanai nozīmēs, ka Eiropas līmenī būs iespējams sagatavot provizorisku novērtējumu
par faktisko ekonomikas un vides mijiedarbību. Visbeidzot, es ceru, ka šis instruments kļūs
par papildu apstiprinājumu tam, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadošo lomu
starptautiskā mērogā attiecībā uz vides kontiem.

Robert Goebbels (S&D),    rakstiski. – (FR) Balsoju pret Leinen kunga ziņojumu, kurā,
aizbildinoties ar tā saukto vides statistiku, tiek dota zaļā gaisma lielai informācijas gūzmai,
kuras iegūšanai nepieciešama milzīga birokrātija, un tas viss tiek īstenots „zaļās idejas”
sludināšanas vārdā.

Juozas Imbrasas (EFD),    rakstiski. – (LT) Ar vides ekonomiskajiem kontiem būtu jādod
ieguldījums politikas novērtēšanā, nodrošinot jo īpaši tādas informācijas pieejamību, kas
atspoguļo saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. Šāda informācija var būt svarīgs pamats
lēmumu pieņemšanai vides politikas jomā. Eiropadome 2006. gada jūnija secinājumos
aicināja Savienību un tās dalībvalstis paplašināt nacionālos kontus, iekļaujot galvenos
ilgtspējīgas attīstības aspektus. Svarīgu ieguldījumu šo politikas pasākumu īstenošanā
sniedz Komisijas priekšlikums par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem. Eiropas vides
politiku var pamatoti novērtēt tikai tad, ja ir pieejami ticami dati. Tāpēc ir jānosaka
dalībvalstu pienākums apkopot šos datus. Līdz šim Eiropas līmenī pieejamie dati par vidi
būtu vidējā termiņā jāpapildina, lai uzlabotu iespējas novērtēt politikas īstenošanu. Ja būtu
pieejami augstas kvalitātes dati, kas saista vidi un ekonomiku, varētu labāk uzraudzīt
atkritumu otrreizēju pārstrādi un atkritumu rašanās ierobežošanu, gaisā esošās emisijas
un klimata pārmaiņas, ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu. Atturējos balsojumā par šo
dokumentu, jo neuzskatu, ka šādu informāciju ir iespējams apkopot tikai no vides kontiem
vien. Ir būtiski svarīgi nodrošināt visu dalībvalstu sadarbību un saskaņotību ES līmenī.

David Martin (S&D),    rakstiski. – Balsoju par šo ziņojumu. Ar vides ekonomiskajiem
kontiem būtu jādod ieguldījums politikas novērtēšanā, nodrošinot jo īpaši tādas informācijas
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pieejamību, kas atspoguļo saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. Atbilstīga informācija var
būt svarīgs pamats lēmumu pieņemšanai vides politikas jomā.

Clemente Mastella (PPE),    rakstiski. – (IT) Eiropas vides politiku var pamatoti novērtēt
tikai tad, ja ir pieejami ticami dati. Tāpēc ir jānosaka dalībvalstu pienākums apkopot šos
datus. Tas jo īpaši attiecas uz datu apkopošanu par gaisa emisijām, ar vidi saistītajiem
nodokļiem, kas sadalīti pa saimnieciskajām darbībām, kā arī ekonomikas mēroga materiālu
plūsmas kontiem. Mūsuprāt, ar vides ekonomiskajiem kontiem būtu jādod ieguldījums
politikas novērtēšanā, nodrošinot jo īpaši tādas informācijas pieejamību, kas atspoguļo
saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. Šāda informācija var būt svarīgs pamats lēmumu
pieņemšanai vides politikas jomā. Piekrītam, ka priekšlikumā būtu jāiekļauj pārskatīšanas
klauzula un ka būtu pastāvīgi jāziņo par regulas īstenošanā gūto pieredzi. Mūsuprāt, ir
svarīgi, ka tiek pārbaudīta datu kvalitāte un salīdzināmība, lai varētu veikt uzlabojumus
un lai nodrošinātu augstu vides ekonomisko kontu kvalitāti. Pienācīgi jāņem vērā jaunu
moduļu izstrāde un pieredze saistībā ar izmēģinājuma pētījumiem. Pārskatīšanas ziņojums
būtu jāizmanto, lai regulā veiktu pielāgojumus, ņemot vērā jauno attīstību un pieredzi.

Marisa Matias (GUE/NGL),    rakstiski. – (PT) Manuprāt, ir vajadzīgs labāks statistikas datu
apkopojums par sekām, ko dalībvalstu un ES politika rada attiecībā uz vidi, kā arī attiecībā
uz atsevišķu nodokļu uzskaiti, ko izmanto vides politikas veidošanā. Diemžēl statistika un
nodokļi tiek apvienoti vienā „vides ekonomisko datu apkopojumā”. Šādas asimilācijas
mērķis ir klimata tirgus un tā piesārņojuma kvotu īstenošana. Pilnvaru deleģēšana Komisijai
arī norāda uz šo virzienu. Balsoju par, jo atbalstu koncepciju par to, ka ir nepieciešami
statistikas apkopošanas instrumenti, lai gan noraidu politiku, kam tie kalpo.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    rakstiski. – (FR) Jāpanāk vienošanās par to, kā sastādīt
tipveida statistiku par ES un dalībvalstu politikas ietekmi uz vidi, kā arī par nodokļu uzskaiti,
ko izmanto vides politikas veidošanā. Vismaz tas ir pašsaprotami.

Taču diemžēl statistika un nodokļi nešķirojot tiek iekļauti vienotā „vides ekonomisko datu
apkopojumā”. Šādas nešķirošanas iemesls ir klimata tiesību aktu kopuma un tā piesārņojuma
kvotu tirdzniecības īstenošana. Pilnvaru deleģēšana Komisijai arī ir vērsta šajā virzienā.

Un tomēr es balsoju par to. Vēlos atbalstīt koncepciju par šādu statistikas instrumentu
nepieciešamību, lai gan noraidu politikas jomas, kurām tie var kalpot.

Nuno Melo (PPE),    rakstiski. – (PT) Ir būtiski svarīgi, lai ar vides ekonomiskajiem kontiem
tiktu sniegts ieguldījums vides politikas novērtēšanā, nodrošinot tādas informācijas
pieejamību, kas atspoguļo saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. Šāda informācija var būt
svarīgs pamats lēmumu pieņemšanai vides politikas jomā. Mums ir jāzina, kā definēt šī
regulas priekšlikuma mērķi un uzdevumu, kā arī tā ieguldījumu kopējā stratēģijā „IKP un
ne tikai”. Regulas priekšlikums paredz datu vākšanu un apkopošanu tikai tādās jomās kā
gaisa emisijas, ar vidi saistītie nodokļi, kas sadalīti pa saimnieciskajām darbībām, kā arī
ekonomikas mēroga materiālu plūsmas konti. Tas ir pirmais solis ceļā uz visaptverošu
vides ekonomisko datu apkopošanu, jo saskaņā ar pieejamo informāciju, ko sniedz Eiropas
un dalībvalstu kompetentās statistikas iestādes, pašlaik Eiropā var saņemt atbilstīgus datus
tikai par minētajām jomām. Tādēļ ir nepieciešams turpināt attīstību, lai statistikas dati par
vidi kļūtu arvien ticamāki un pietiekamāki.

Alexander Mirsky (S&D),    rakstiski. – Ja būtu pieejami augstas kvalitātes dati, kas saista
vidi un ekonomiku, varētu labāk uzraudzīt atkritumu otrreizēju pārstrādi un atkritumu
rašanās ierobežošanu, gaisa emisijas un klimata pārmaiņas, ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu.
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Tāpēc attiecīgo datu apkopošana, kas līdz šim ES līmenī tika veikta brīvprātīgi, jānosaka
dalībvalstīm kā pienākums. Turklāt līdz šim Eiropas līmenī pieejamie dati par vidi būtu
vidējā termiņā jāpapildina, lai uzlabotu iespējas novērtēt politikas īstenošanu. Piekrītu
referenta nostājai un balsoju „par”.

Rolandas Paksas (EFD),    rakstiski. – (LT) Eiropas vides politiku var atbilstoši un pamatoti
novērtēt tikai tad, ja ir pieejami ticami dati. Atkritumu otrreizēja pārstrāde, gaisā esošās
emisijas, klimata pārmaiņas, ilgtspējīgs patēriņš un ražošana ir jāuzrauga nepārtraukti, lai
panāktu progresu šajās jomās visas Eiropas mērogā. Vides ekonomisko kontu izstrādes
sistēma ir viens no pasākumiem, kas palīdzētu nodrošināt datu vākšanu un apkopošanu
attiecībā uz tādām jomām kā gaisa emisijas, ar vidi saistītie nodokļi, kas sadalīti pa
saimnieciskajām darbībām, kā arī ekonomikas mēroga materiālu plūsmas konti. Tomēr
tas, ka šī sistēma ir saistoša, rada papildu administratīvo slogu. Tāpēc, ieviešot šādu sistēmu,
būtu jānosaka precīzāki mērķi un skaidras perspektīvas vides ekonomisko datu turpmākai
izstrādei. Jāpievērš uzmanība tam, ka Eurostat tiks uzticētas galvenās uzraudzības un
atbildības funkcijas šajās jomās. Minēto funkciju īstenošanai būs vajadzīgi pietiekami
cilvēkresursi un finansiālie resursi. Taču mums jāapsver, vai Eiropas Savienības budžets ir
pietiekams, lai piešķirtu papildu finanšu resursus birokrātiskā aparāta palielināšanai un
uzturēšanai.

Alfredo Pallone (PPE),    rakstiski. – (IT) Regulas par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem
priekšlikumā ir paredzēts nodrošināt instrumentus, ka tiktu izmantoti dažu nozīmīgu
mērķu sasniegšanai, piemēram, Eiropas vides ekonomisko datu uzskaites stratēģijas izstrādei
un statistikas pārvalžu, kuras nodrošina statistikas datus administratīvām iestādēm, darbības
apjoma paplašināšanai. Balsoju par šo tekstu, jo uzskatu, ka ilgtspējīgas attīstības mērķu
labā ir svarīgi iekļaut vides jautājumus ES politiskajās jomās un ieviest nacionālos kontus
un Eiropas programmu ar vienotu vides ekonomisko datu uzskaiti transporta, otrreizējās
izejvielu pārstrādes un atkritumu rašanās ierobežošanas, gaisa emisiju, klimata pārmaiņu
un ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa jomā.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    rakstiski. – (PT) Eiropadome 2006. gadā aicināja ES
un dalībvalstis paplašināt savus nacionālos kontus, lai iekļautu galvenos ilgtspējīgas attīstības
aspektus, ierosinot īsākā vai vidējā termiņā īstenojamus pasākumus, ar ko izstrādā
visaptverošus rādītājus, kuri veido uzticamāku zināšanu pamatu publisko debašu un
politikas veidošanas kvalitātes uzlabošanai, pamatojoties uz vides pasākumu īstenošanas
ekonomisko ietekmi. Es balsoju par šo ziņojumu, jo piekrītu šim pirmajam solim ceļā uz
visaptverošu vides ekonomisko datu apkopošanu, jo saskaņā ar pieejamo informāciju, ko
sniedz Eiropas un dalībvalstu kompetentās statistikas iestādes, pašlaik Eiropā var saņemt
atbilstīgus datus tikai par minētajām jomām. Darba plānā būtu jānorāda uz papildu
prioritārajiem moduļiem, kurus jau izstrādā un par kuriem, iespējams, drīzumā būs pieejami
atbilstīgie dati, un ir jāiesniedz arī šie dati, jo īpaši dati par saimniecisko darbību ietekmi
uz vidi. Ja būtu pieejami augstas kvalitātes dati, kas saista vidi un ekonomiku, varētu labāk
uzraudzīt atkritumu otrreizēju pārstrādi un atkritumu rašanās ierobežošanu, gaisa emisijas
un klimata pārmaiņas, ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu. Šāda informācija var būt svarīgs
līdzeklis lēmumu pieņemšanai par vides pasākumu īstenošanu.

Aldo Patriciello (PPE)  , rakstiski. – (IT) Eiropadome 2006. gadā aicināja Eiropas Savienību
un tās dalībvalstis paplašināt statistikas datu apjomu, iekļaujot ilgtspējīgas attīstības un
nacionālo kontu datus. Savā 2009. gada 28. septembrī iesniegtajā paziņojumā „IKP un ne
tikai. Progresa novērtējums mainīgā pasaulē” Komisija pati ierosināja dažādus īsākā vai
vidējā termiņā īstenojamus pasākumus, ar ko izstrādā visaptverošus rādītājus, kuri veido
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uzticamāku zināšanu pamatu publisko debašu un politikas veidošanas kvalitātes
uzlabošanai. Īpaši tā norādīja arī uz vairākiem aspektiem saistībā ar Eiropas vides
ekonomiskajiem kontiem.

Eiropas vides politiku var padziļināti novērtēt tikai tad, ja ir pieejami ticami dati, un tāpēc
dalībvalstīm ir jānodrošina vienota metodika un standarti, definīcijas, klasifikācijas un
grāmatvedības noteikumi, izstrādājot tos vienotā sistēmā, kas ir saistoša visām dalībvalstīm.
Es balsoju par šo priekšlikumu, jo ir skaidri jānosaka mērķi un turpmākais virziens attiecībā
uz vides ekonomiskajiem kontiem, lai šie konti veidotu neaizstājamu pamatu lēmumu
pieņemšanai vides politikas jomā.

Phil Prendergast (S&D),    rakstiski. – Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un atbilstošu
vides politiku ES līmenī, ir būtiski svarīgi, lai politikas veidotājiem būtu pieejama tāda
informācija, kas atspoguļo saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. Atbalstu šo rezolūciju,
jo tajā ir noteikta efektīvu pasākumu virkne vispusīgāku datu apkopošanai. Ja ES patiešām
vēlas palielināt izejvielu otrreizēju pārstrādi, samazināt atkritumu apjomu un ierobežot
gaisā esošo emisijas un klimata pārmaiņas, tad tai ir attiecīgi jārīkojas. Visefektīvākais
līdzeklis Eiropas mērķu sasniegšanai ilgtspējīgas attīstības un vides politikas jomā ir pilnīga
sadarbība starp visām dalībvalstīm. Tādēļ ir jānosaka dalībvalstu pienākums apkopot datus
par saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. Jo precīzāka un uzticamāka būs sniegtā
informācija, jo labāka būs mūsu vides politika.

Paulo Rangel (PPE),    rakstiski. – (PT) Lai ar ilgtspējīgas attīstības politiku sasniegtu vēlamo
mērķi, tās veidošanā jābūt pieejamai pietiekamai informācijai, kas veicinātu pārdomātu
risinājumu pieņemšanu. Tāpēc dalībvalstīm jāapkopo plašs dažādu rādītāju spektrs, kas
kopumā sniedz vienotu Eiropas Savienības vides ainu. Šāds mērķis ir Komisijas un Padomes
priekšlikumam, kas Parlamentam ir jāvērtē. Šo iemeslu dēļ balsoju par šo ziņojumu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    rakstiski. – Mēs balsojām „par”. Ar šo priekšlikumu
izveido vides ekonomiskos kontus kā EKS 95 satelītkonktus, nodrošinot metodiku, vienotus
standartus, definīcijas, klasifikācijas un grāmatvedības noteikumus, kas jāizmanto,
apkopojot vides ekonomiskos kontus. Sākotnējā posmā vides konti, kas tiks apkopoti
vienotas sistēmas ietvaros, būs sagrupēti šādos moduļos: gaisa emisiju kontu modulis; ar
vidi saistīto nodokļu modulis, iedalot tos pēc saimnieciskās darbības veida; ekonomikas
mēroga materiālu plūsmas konti. Pamatojoties uz mūsu iesniegtajiem grozījumiem, kas
tika pieņemti Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komitejā, sarunās ar Padomi
panāktajā kompromisa variantā papildus sākotnēji ierosinātajiem kontiem ir ietverta
prasība Komisijai līdz 2013. gada beigām ziņot un pārbaudīt šo kontu paplašināšanas
iespēju, iekļaujot materiālu krājumus (un ne tikai plūsmas), kā arī ekosistēmu pakalpojumus.
Vienošanās par šo prasību dalībvalstīm sniegt datus, ievērojot saskaņotu metodiku attiecībā
uz vides ekonomiskajiem kontiem, faktiski ir pozitīvs un konkrēts solis procesā „IKP un
ne tikai”.

Angelika Werthmann (NI),    rakstiski. – (DE) Nacionālie konti ietver vides apsvērumus,
pamatojoties uz saimnieciskās darbības rezultātiem un labklājības veidošanu. Saskaņā ar
Komisijas priekšlikumu tiem būs jānodrošina dati par gaisa emisijām un ar vidi saistītiem
nodokļiem. Vides kontu uzdevums ir tikai parādīt to mijiedarbību. Lai panāktu ilgtspējīgu
attīstību ES, ir jāīsteno saprātīga rīcība ekosistēmu un aizvien pieaugošā resursu deficīta
jomā. Pilsoņiem jābūt informētiem par saimniecisko darbību ietekmi uz vidi.

Iva Zanicchi (PPE),    rakstiski. – (IT) Es balsoju par Leinen kunga ziņojumu. Faktiski vides
un ilgtspējības politika pēdējā laikā ir kļuvusi īpaši nozīmīga, liekot iedzīvotājiem lielāku
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uzmanību pievērst ekonomikas un vides politikas integrēšanai. Klimata pārmaiņas,
ilgtspējīgs transports, dabas aizsardzība, bioloģiskā daudzveidība, izejmateriālu un dabas
resursu ieguve un izmantošana, kā arī atkritumu apsaimniekošana ir ievērojami vairojusi
tās nozīmi dalībvalstu politikā. Tāpēc Eiropas vides politiku un ar to saistītās ES pieņemtās
stratēģijas varam stingri un pamatoti novērtēt tikai tad, ja tiek nodrošināti ticami dati.

10.  Balsojumu labojumi un nodomi balsot

(Sēdi pārtrauca plkst. 13.15 un atsāka plkst. 15.00)

SĒDI VADA: J. BUZEK
Priekšsēdētājs

11.  Sēdes vadītāja paziņojums

Priekšsēdētājs.   – Dāmas un kungi! Es vēlos sniegt šādu paziņojumu. Mācību evakuācijas
trauksmes dēļ, kas notika šodien balsošanas laikā, visi nostājas skaidrojumi, kurus pieņēma
šodienas balsojumā, tiks uzklausīti rīt – tie tiks uzklausīti kopā ar rītdienas balsojumu
skaidrojumiem. Rītdien mēs pabeigsim arī balsošanu, kas bija paredzēta šodien, bet
nenotika. Tas attiecas uz balsošanu, kas notika, kad to pārtrauca, un to mēs turpināsim
tieši no tās vietas, kurā tā tika pārtraukta, lai nodrošinātu pilnīgu nepārtrauktību.

12.  Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

13.  Jautājumu laiks (jautājumi Komisijas priekšsēdētājam)

Priekšsēdētājs.   – Nākamais darba kārtības punkts ir jautājumu laiks (jautājumi Komisijas
priekšsēdētājam).

Manfred Weber,    PPE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man sākt savu
runu ar smaidu, sveicot deputātus, kuri pārdzīvojuši evakuācijas trauksmi un kuriem
izdevies sveikiem un veseliem atkal ieņemt savas vietas sēžu zālē.

Kā Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) pārstāvis es vēlos uzdot jautājumu Komisijas
priekšsēdētājam, kas ir bijis aizņemts, vērojot pēdējo nedēļu notikumus Vidusjūras reģionā,
no kurienes daudziem cilvēkiem, kas bēg no situācijas Āfrikā, ir izdevies nokļūt Eiropā,
bet daudziem nav izdevies to paveikt. Mums ir nācies redzēt šos iestrēgušos un mirušos
ļaudis ziņu pārraidēs.

Mēs visi zinām, ka Eiropas kopīgs uzdevums ir atrast atbildi uz šo drāmu un bēgļu postu.
PPE grupas vārdā es vēlos lūgt Komisijas priekšsēdētāju sniegt mums vērtējumu par to, vai
Komisijai — un, pirmkārt, Frontex — ir pietiekami lieli resursi, vai mēs, Eiropas Savienība,
spējam reaģēt uz notikumiem konkrētajā vietā un vai mums ir pietiekams tiesiskais pamats
Eiropas kopīgai rīcībai Vidusjūras reģionā.

Es vēlos arī dzirdēt, kā norisinās sarunas ar izcelsmes valstīm (piemēram, ar Tunisiju un
Ēģipti) un vai eiropieši šajā jomā ir panākuši progresu.

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Weber kungs, mēs visi jūtam nožēlu par
notikumiem, kuros tik daudz cilvēku ir zaudējuši dzīvību. Es piekrītu jums, ka mums šajā
jautājumā ir jārīkojas izlēmīgāk.

07-06-2011Eiropas Parlamenta debatesLV108



Mēs nekavējoties reaģējām, lai palīdzētu Ziemeļāfrikas valstīm — piešķirot vairāk nekā
EUR 1 miljonu humānajai palīdzībai —, un šī palīdzība tiks turpināta. Izmantojot kopējo
jūras operāciju Hermes, ES ārējās robežas aģentūra Frontex koordinē spēcīgo migrācijas
spiedienu. Ir tomēr ļoti svarīgi, lai dalībvalstis Vidusjūras reģionā turpinātu sadarbību ar
trešām valstīm un koordinētu savus pasākumus. Mums ir jāpieliek vēl lielākas pūles.

Tāpēc es atklāti varu jums teikt — jā, Frontex ir vajadzīgi lielāki resursi. Ir steidzami jāpieņem
priekšlikumi pastiprināt Frontex. Arī dalībvalstīm ir jāizrāda politiska griba un visvairāk —
savstarpēja solidaritāte, piedāvājot vajadzīgos tehniskos un cilvēkresursus. Kā jūs zināt,
Eiropas Savienībai pašai šādu resursu nav, tāpēc ir vajadzīga dalībvalstu sadarbība šo resursu
piegādē.

Manfred Weber,    PPE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, pateicos par situācijas
novērtējumu. Tā kā jūs paziņojāt, ka Frontex ir vajadzīgi papildu resursi, es vēlētos uzzināt,
vai jūs neuzskatāt, ka dalībvalstis līdz šim nav vēlējušās sniegt vajadzīgos resursus Frontex
nostiprināšanai. Mums jau bija nepieciešamo instrumentu kopums. Vai vainīgs bija gatavības
trūkums attiecīgi atbalstīt Frontex no dalībvalstu puses?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Pašlaik par to notiek debates. Faktiski
tas ir viens no Eiropadomes 23. un 24. jūnija apspriežu tematiem. Dalībvalstīm ir ne tikai
jāpieņem jau izvirzītais priekšlikums pastiprināt Frontex, bet ir svarīgi palielināt arī
materiāltehnisko atbalstu — ir vajadzīgs vairāk lidmašīnu un vairāk kuģu, bet mēs pašlaik
no sava Eiropas mēroga budžeta nespējam tos nodrošināt.

Es uzskatu, ka mums ir politiska griba to darīt, bet tas ir jādara saskaņoti, un tāpēc Komisija
ir ierosinājusi attiecīgu rīcību — komisāre Malmström kopā ar dalībvalstīm strādā pie šā
jautājuma, un es ceru, ka Eiropadome vēlāk šajā mēnesī apstiprinās mūsu priekšlikumus.

Vienlaikus mums, protams, ir vajadzīga arī trešo valstu sadarbība. Es personīgi biju Tunisijā,
kur es runāju ar premjerministru, un viņi apsolīja sadarboties ar mums. Faktiski viņi jau
sadarbojas ar mums, un mēs tagad cenšamies panākt pragmatisku vienošanos par
materiāltehnisko atbalstu starp Tunisijas iestādēm un mūsu aģentūrām.

Priekšsēdētājs.   – Daži EP deputāti pēc mācību evakuācijas trauksmes nav vēl atgriezušies
sēžu zālē.

Guy Verhofstadt,    ALDE grupas vārdā. – Jā, es ievēroju, ka daži no maniem kolēģiem vēl
aizvien piedalās ugunsgrēka mācību trauksmē.

Vakar komisārs Olli Rehn Komisijā paziņoja par vairākiem svarīgiem pasākumiem. Pirmkārt,
viņš pieprasīja vairākas glābšanas mehānisma pārmaiņas. Viņš teica, ka ir vajadzīgs, lai šis
mehānisms nodrošina valstīm elastīgas kredītlīnijas. Viņš teica, ka šim mehānismam
vajadzētu darboties otrreizējā tirgū un — kas ir ļoti svarīgi — ka to varētu veikt ar
diskontētiem mijmaiņas darījumiem ar šā paša mehānisma obligācijām, kam piešķirts
AAA novērtējums. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas nozīmē, ka jūs varat veikt mijmaiņas darījumus
ar grūtībās nonākušu valstu vērtību zaudējušām obligācijām un glābšanas mehānisma
obligācijām, kam piešķirts AAA novērtējums.

Otrkārt, viņš teica arī to, ka Komisijai beidzot jāsāk izskatīt eiroobligāciju ieviešanas iespēja.

Mans jautājums jums, Barroso kungs, ir šāds — vai jūs varat apstiprināt, ka tāda ir arī
Komisijas nostāja? Otrkārt, tā kā laiks mūs steidzina, vai jūs ierosināsit šīs glābšanas
mehānisma pārmaiņas nākamajā Eiropadomes sanāksmē, kas notiks pēc divām nedēļām?
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José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Es vēlos apliecināt, ka es pilnīgi atbalstu
un apstiprinu visas idejas, kuras ierosinājis komisārs Rehn. Tāpēc es neatkārtošu to, ko teica
viņš.

Mēs pašlaik cenšamies ieviest Eiropas stabilizācijas mehānismu (ESM). Kā jūs zināt, es ceru,
ka valdības drīz par to vienosies, un tāpēc es ceru, ka Eiropadome pieņems politisku
lēmumu, apstiprinot lēmumus attiecībā uz Eiropas stabilizācijas mehānismu, un jūs,
protams, zināt, kāda ir mūsu nostāja.

Eiroobligāciju ideja nav jauna. Ne reizi vien daudzu gadu gaitā Komisija, tostarp viens no
maniem priekšgājējiem, ir ierosinājusi eiroobligāciju ideju. Faktiski dalībvalstis līdz šim
nav pieņēmušas šo ideju — proti, Grieķijas krīzes laikā Komisija ierosināja parāda kopēju
segšanu, ko vairākums euro zonas dalībvalstu noraidīja. Manuprāt, pašlaik ir vērojams
neliels progress: tiek apsvērtas vairākas iespējas, un Komisija, protams, tās piedāvās. Mums
eiroobligāciju ideja ir vienmēr šķitusi pievilcīga, ja vien dalībvalstis to vēlētos atbalstīt, taču,
ja gribam būt godīgi, mēs vēl neesam līdz tam nonākuši. Mēs vēl neesam līdz tam nonākuši,
un, manuprāt, mums tagad galvenā uzmanība ir jāpievērš ESM.

Guy Verhofstadt,    ALDE grupas vārdā. – Es uzskatu, ka Grieķijas un euro krīze vēl nav
beigusies. Tāpēc mums ir jārod papildu instrumenti. Viens no papildu instrumentiem
faktiski ir tas, ko ieteica Olli Rehn — dažu valstu vērtību zaudējušu obligāciju mijmaiņas
darījums pret mazāku eiroobligāciju paketi, kam piešķirts AAA novērtējums. Tas būtu
ceļš uz priekšu. Šīs eiroobligācijas turpmāk varētu izlaist Eiropas Finanšu stabilitātes
instruments (EFSF), Eiropas Stabilizācijas mehānisms (ESM) vai kāda jauna Eiropas līmeņa
aģentūra — vienalga, kāda. Tas ir svarīgs mehānisms, un svarīgi ir tas, ka pirmo reizi
Olli Rehn un Komisija atzīst, ka tas ir pareizais ceļš.

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Verhofstadt kungs, Komisija darbojas kā
koleģiāla iestāde. Man šķiet, ka jums būs vieglāk piekrist tam, ko saka Olli Rehn, nekā tam,
ko saku es, taču faktiski mēs paužam vienu un to pašu ideju.

Gada izaugsmes pētījumā Komisija aizstāvēja un ierosināja vēl lielāku kolektīvu iejaukšanos
tirgu funkcionēšanā; diemžēl dalībvalstis nespēja par to vienoties. Es varu apstiprināt, ka
mēs strādājam šajā virzienā; mēs cenšamies palielināt elastību, lai iejauktos tirgu darbībā,
bet, godīgi sakot, es uzskatu, ka mums tagad ir jākoncentrējas uz ESM un, protams, jāapsver
iespēja turpmāk ieviest eiroobligācijas, ja dalībvalstis būs gatavas spert šo papildu soli.

Jan Zahradil,    ECR grupas vārdā. – (CS) Priekšsēdētāja kungs, kā jūs zināt, manā grupā ir
galvenokārt deputāti no valstīm, kas nepieder pie euro zonas, bet mēs, protams, nevēlamies,
lai euro ciestu neveiksmi, kā esmu to šeit atkārtojis vairākas reizes. Mūsu valstu ekonomika
ir pārāk cieši saistīta, lai mēs to vēlētos, un man tāpēc jāsaka, ka mūsu attieksme pret
notiekošo ir divējāda.

Līdz mums nonāk pretrunīgas ziņas. Eiropadome saka vienu lietu, Eiropas Centrālā banka
saka kaut ko citu, un Starptautiskais Valūtas fonds savukārt apgalvo pavisam ko citu.
Visvairāk man šķiet, ka politiskie viedokļi ņem virsroku pār ekonomiskajiem viedokļiem,
it kā būtu iespējams piemānīt tirgus ar dažiem solījumiem, izvairoties sniegt reālu situācijas
risinājumu.

Es vēlos vaicāt, kāda ir Eiropas Komisijas nostāja attiecībā uz valdību parādu
pārstrukturēšanu. Šķiet, ka jūs dodat priekšroku aizvien lielākas naudas summas piešķiršanai
un bezgalīgu aizdevumu sniegšanai tādu valstu ekonomikai, kas piedzīvo nopietnas grūtības
un ir uz sabrukuma robežas, vai arī mēs sākam uzticēties veselajam saprātam un nopietni
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apsvērt iespēju pārstrukturēt šo valstu valdību parādus, jo, manuprāt, ilgtermiņā mēs
nespēsim no tā izvairīties?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Zahradil kungs, vispirms diemžēl jāsaka,
ka ekonomikas problēmas Eiropā skar ne tikai euro zonu. Dažas dalībvalstis, kas nepieder
pie euro zonas, arī ir iesaistītas Komisijas vai SVF maksājumu bilances atbalsta programmās.

Kā jau teicāt, pašlaik notiek sarunas starp dalībvalstīm, Padomi, Komisiju un Eiropas
Centrālo banku par euro zonu, lai panāktu iespējami labāko un visaptverošāko risinājumu.
Kā zināt, ekspertu starpā ne vienmēr var panākt vienošanos par labāko risinājumu. Darbs
pie šā jautājuma vēl tiek turpināts.

Godīgi sakot, ir jāatzīst, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi grūti un sarežģīti. Uzdevums ir vēl
nepieredzēti liels, un tam ir vajadzīga konverģence. Tāpēc Komisija ir bijusi ārkārtīgi
piesardzīga, apspriežot šos jautājumus, jo daži no tiem ir ļoti jutīgi un ietekmē tirgus. Kā
jau teicām, ir skaidrs, ka pārstrukturēšana nav pienācīga alternatīva sāpīgajiem fiskālās
konsolidācijas centieniem, kas jāveic visām dalībvalstīm, ja tās vēlas novērst deficīta un
parādu nelīdzsvarotību.

Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, Barroso kungs,
jāpiekrīt, ka mēs ne vienmēr saprotam Eiropas Savienības nostāju, bet jūs uz to esat sniedzis
atbildi. Es vēlos runāt par trim jautājumiem.

Pirmkārt, turpmāk mēs vairs nedrīkstam veikt pārstrukturēšanu. Mēs visi zinām, ka kaut
kad notiks, piemēram, Grieķijas parāda pārstrukturēšana tā vienkāršā iemesla dēļ, ka
Grieķijas valdībai ir jādod iespēja atgūt uzticību un ka Grieķijas sabiedrība ir jāpārstrukturē.
Pašlaik Grieķijā neviens nevienam neuzticas, un vismazāk uzticas valdībai. Ja valdībai
neizdosies radīt tautā pārliecību par citādām nākotnes izredzēm nekā taupības pasākumi,
tā nespēs atdzīvināt valsts ekonomiku.

Vissvarīgākais jautājums, kas Komisijai un iesaistītajām pusēm jāapspriež, ir vajadzība radīt
Grieķijas tautā pārliecību, bez kuras nav iespējams pieņemt vispār nekādus pasākumus,
bet pašreizējie taupības pasākumi neļauj Grieķijas sabiedrībai mierīgi apsvērt situāciju.
Tāpēc tā visu noraida, un tas ir ļoti riskanti.

Mans pēdējais jautājums skar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Vai Eiropa nevarētu
Grieķijai palīdzēt šajā jautājumā? Grieķijas konti atrodas Austrijas, Luksemburgas, Kipras
un Šveices bankās. Vai nebūtu iespējams iesaldēt šos kontus vai vismaz apstrīdēt banku
konfidencialitāti, lai Grieķijas valdība varētu noskaidrot patiesību par izvairīšanos no
nodokļu nomaksas? Mēs pieprasām, lai viņi novērš izvairīšanos no nodokļu nomaksas,
bet nepiedāvājam viņiem nekādu palīdzību. Faktiski mūsu bankas, Eiropas bankas, slēpj
izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – (FR) Cohn-Bendit kungs, jums ir taisnība,
sakot, ka Grieķijai ir problēmas ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, lai gan, manuprāt,
šis iemesls neizraisīja Grieķijas strukturālās problēmas.

Mēs pašlaik risinām banku konfidencialitātes jautājumu. Kā jūs zināt, kopš 2009. gada
marta visas dalībvalstis, kā arī Šveice, ir vienojušās īstenot Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas (ESAO) standartu, kas nosaka, ka neviena valsts nedrīkst atteikties
sniegt informāciju citai valstij, ja tā to pieprasa un ja šī informācija attiecas uz bankām vai
citām finanšu iestādēm. Šo principu mēs, Komisija, iekļāvām direktīvā par administratīvo
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sadarbību nodokļu jautājumos, kura stājās spēkā 2011. gada 11. martā un kuru diemžēl
piemēros tikai no 2013. gada 1. janvāra.

Banku konfidencialitātes jautājums tiek risināts no juridiskā viedokļa Eiropas līmenī un
tāpēc nevar būt par šķērsli pilnīgai pieprasītās informācijas apmaiņai starp nodokļu
iestādēm. Es uzskatu, ka visi kritēriji, pamatojoties uz administratīvo sadarbību, jau tiek
ievēroti, lai dalībvalstis un ES sniegtu Grieķijai informāciju par krāpšanu un izvairīšanos
no nodokļu nomaksas.

Lothar Bisky,    GUE/NGL grupas vārdā. – (DE) Barroso kungs, man ir tikai viens mazs
jautājums. Es atzinīgi vērtēju to, ka e–G8 forumā un G8 augstākā līmeņa sanāksmē tika
apspriests interneta jautājums. Bažas izraisa jautājums, kādēļ tie, kam ir vara, interesējas
par internetu. Mēs apzināmies, cik jutīga ir šī joma. Vai jūs varat to paskaidrot sīkāk? Vai
tā ir tikai sagadīšanās, vai arī par šo jautājumu notiks turpmākas diskusijas? Vai šo jautājumu
iekļaus turpmākajā darba kārtībā?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – (FR) Manuprāt, prezidenta Sarkozy ideja
bija lieliska, jo internets ir globāla parādība. Mēs visi vēlamies, lai internets būtu visiem
pieejams. Mēs uzskatām, ka tas dod lielu ieguldījumu zināšanu apguvē un brīvībā. Taču
bieži internets tiek izmantots ļaunprātīgi — piemēram, tiek izmantoti bērni un izdarīti
noziegumi, izmantojot brīvību, ko piedāvā internets.

Mums bija ļoti interesantas debates ar galvenajām personām interneta iniciatīvu radīšanā
— sākot ar Google vadītāju, līdz Zuckerberg kungam, Facebook līdzdibinātājam un vadītājam,
kā arī citiem. Mēs apspriedām, kāds regulējums internetam būtu piemērots, lai saglabātu
gan brīvību, gan jauninājumu iespējas, ko tas piedāvā. Šīm debatēm sekoja slēdziens, ka
interneta jautājums ir jāiekļauj nākamās G8 valstu sanāksmes darba kārtībā.

Lothar Bisky,    GUE/NGL grupas vārdā. – (DE) Mana ziņkāre par šo jautājumu nav vēl
pilnā mērā apmierināta, un es vēlos zināt, vai jūs būtu gatavs vispārējos vilcienos pastāstīt
mums par turpmākajām sarunām attiecībā uz internetu, jo tas ir svarīgs un tālejošs
pasākums, kas ietekmēs nākotni.

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – (FR) Faktiski nekādas īstas sarunas
nenotika. Tā bija tikai vispārēja viedokļu apmaiņa, sava veida „prāta vētra”. Iepriekš notika
konference, ko nosauca par e–G8 forumu, un to apmeklēja dažas svarīgākās personas un
autoritātes interneta nozarē. Tās nebija sarunas šā vārda tiešajā nozīmē, man tā nešķita.
Mēs lūdzām galveno interneta uzņēmumu vadītājus izklāstīt savu redzējumu attiecībā uz
šīs nozares nākotni, un mēs turklāt apmainījāmies ar savām bažām, interesēm un interneta
izpratni ar G8 valstu pārstāvjiem. Šīs sarunas tomēr nebija vērstas uz īpašu rezultātu
sasniegšanu.

Nigel Farage,    EFD grupas vārdā. – Barroso kungs, mēs esam bijuši liecinieki vairākiem
pantomīmas skatiem attiecībā uz euro. Katru reizi, kad es prognozēju, ka kādai konkrētai
valstij būs vajadzīga glābšana, jūs esat teicis — nē, nē, tā nebūs jāglābj, situācija ir lieliska.
Un tagad mēs sastopamies ar ceturto glābšanu — otro Grieķijas glābšanu —, ja jūs, protams,
neteiksit, ka tas nav jādara. Taču jautājums, ko vēlos uzdot jums šodien, ir varbūt nopietnāks
nekā viss, kas līdz šim ir noticis ar Grieķiju vai Īriju, vai Portugāli. Tas attiecas uz valstu
parādu krīzi, ar kuru mēs, iespējams, sastapsimies dažās nākamajās nedēļās un kura skars
pašu Eiropas Centrālās bankas pastāvēšanu.
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Mēnesi pēc mēneša es esmu brīdinājis jūs, ka jūs nedrīkstat uzpirkt tik lielu skaitu vērtību
zaudējušu parādzīmju. Barroso kungs! Vai jūs atzīstat, ka Eiropas Centrālās bankas
finansiālais stāvoklis un pastāvēšana ir nopietni apdraudēti?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Nē, es to neatzīstu. Es uzskatu, ka Eiropas
Centrālā banka ir ļoti uzticama iestāde, kas tiek gudri un saprātīgi pārvaldīta. Visas euro
zonas dalībvalstis respektē ECB neatkarību. Protams, mēs zinām, ka euro zona ir sastapusies
ar dažām grūtībām. Kā jau teicu, tās ir grūtības, kas, godīgi sakot, skar ne tikai euro zonu.

Diemžēl jūs vienmēr kritizējat euro zonu, pamatojoties uz ideoloģiju. Parādu problēma
nav izņēmums. Vispār parādi euro zonā ir mazāki nekā, piemēram, AK parādi. Tomēr
faktiski mūsu problēmas ir atšķirīgas, jo mums pirmo reizi ir monetārā savienība bez
integrētas institucionālās sistēmas. Tieši tāpēc mēs cenšamies vispusīgi reaģēt uz radušos
situāciju, un ECB ir iesaistīta euro zonas finanšu stabilizācijā.

Nigel Farage,    EFD grupas vārdā. – Atbalstot dažus no maniem secinājumiem, vēl tikai
vakar respektējamā ideju laboratorija Open Europe sniedza dažus skaitļus šajā jautājumā.
Tie liecina, ka EUR 190 miljardi, ar kuriem riskē ECB, ir aizdoti Grieķijas valstij un Grieķijas
bankām. Ja ECB aktīvu vērtība kritīsies tikai par 4,25 %, visa tās kapitāla bāze tiks iznīcināta.
Vai jūs pieņemat Open Europe sniegtos datus, vai arī jūs piekrītat Juncker kunga
apgalvojumam, ko viņš izteica pirms dažām nedēļām, ka euro situācijas nopietnības dēļ
jums faktiski ir publiski jāmelo?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs . – Vispirms es gribu teikt, ka es nemeloju
un ka Komisija vienmēr ir sniegusi konsekventu informāciju par visām situācijām. Situācija
ir grūta, mēs to esam godīgi pateikuši jau pašā sākumā, un mēs neizliekamies, ka situācija
ir rožaina.

Es apgalvoju, ka Eiropas Centrālās bankas uzticamība pamatojas uz euro zonas valstu
valdību pilnīgu apņemšanos darīt visu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu euro zonas finanšu
stabilitāti, tāpēc man nav nekādu šaubu par sistēmas iespējām, euro zonas centieniem un
Eiropas Centrālās bankas uzticamību. Man nav nekādu šaubu par Eiropas Centrālās bankas
iespējām aizstāvēt Eiropas intereses, nedz arī par euro zonas dalībvalstu apņēmību sniegt
visas garantijas, kas vajadzīgas Eiropas Centrālajai bankai, lai tā spētu izpildīt savas centrālās
bankas funkcijas.

Attiecībā uz centrālo banku pakļautību riskam varu teikt, ka Eiropā un ārpus Eiropas ir
citas centrālās bankas, kas ir vēl daudz grūtākā un neaizsargātākā situācijā nekā Eiropas
Centrālā banka, kas ir uzticama, starptautiski cienīta Eiropas Savienības iestāde.

Nicole Sinclaire (NI).   – Ir pierādījies, ka līdz ar ES paplašināšanos aizvien lielāka kļūst
Eiropas politisko partiju nespēja panākt konsensu. Par to liecina Vācijas pretējā nostāja
Lībijas jautājumā un Itālijas un Francijas nesaskaņas par Šengenas vīzu atzīšanu.

Vai jūs varat izskaidrot man un maniem vēlētājiem, kā ir iespējams īstenot kopīgu politiku
tādās svarīgās jomās kā starptautiskās attiecības un drošība bez konsensa, ja vien mēs
neatsakāmies no dalībvalstu demokrātiskajām tiesībām vienpusēji īstenot savus centienus?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Atklāti sakot, es nesaprotu jūsu bažas.
Faktiski mēs esam 27 demokrātisku valstu Savienība, un mēs esam vienojušies, ka kopējā
ārpolitikā un drošības politikā lēmumi ir jāpieņem vienprātīgi. Ja dalībvalstis nevienojas
vienprātīgi, mums nav iespējams šīm dalībvalstīm uzspiest savu lēmumu, un tā mēs pilnā
mērā ievērojam ne tikai mūsu Savienības, bet arī dalībvalstu demokrātisko raksturu.
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Es uzskatu, ka mūsu, eiropiešu, Eiropas pilsoņu, interesēs ir, lai dalībvalstis ārlietās darbotos
kopīgi. Ir acīmredzams, ka šodienas Eiropā pat lielākajām dalībvalstīm nav vajadzīgās
ietekmes vai iedarbības, lai uz vienlīdzīgiem pamatiem runātu ar Amerikas Savienotajām
Valstīm vai Ķīnu, vai citām lielvalstīm, bet, darbojoties kopīgi, Eiropas Savienībai ir būtiska
ietekme. Tāpēc es ceru, ka šis process novedīs pie lielākas dalībvalstu konverģences arī
ārpolitikas jautājumos.

Nicole Sinclaire (NI).   – Pirmais jautājums, ko minēju, bija par Eiropas partijām. Vai jūs
varētu man paskaidrot, kādēļ nodokļu maksātājiem būtu jāfinansē jebkāda līmeņa politiskas
partijas? Varbūt jūs varētu paskaidrot man, kā tās veicina ES mērķu īstenošanu?

Mans otrais jautājums attiecas uz Cathy Ashton. Esmu ievērojusi, ka viņa reti apmeklē
Komisijas sanāksmes. Vai AK ir pareizi pārstāvēta Komisijā?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Man jāatbild uz diviem jautājumiem.
Pirmkārt, visas Eiropas partijas tiek atzītas par svarīgām Līguma struktūrām, Līguma, kuru
dalībvalstis vienprātīgi ratificēja. Tas ir pietiekams iemesls, lai atbalstītu Eiropas partijas,
jo tās faktiski ir Eiropas struktūras, kas par tādām atzītas Līgumā.

Otrkārt, Cathy Ashton ir ne tikai Komisijas priekšsēdētāja vietniece, bet arī Savienības Augstā
pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos. Viņai ir ļoti svarīgs darbs, jo viņai ir
jāpārstāv Eiropas Savienība, un tāpēc viņai ir daudz biežāk jāceļo nekā vairākumam
Komisijas locekļu. Viņa personīgi ļoti cenšas pēc iespējas apmeklēt visas Komisijas
sanāksmes. Taču viņa nespēj apmeklēt gluži visas sanāksmes.

Es tomēr vēlos norādīt, ka Komisijas locekļi nepārstāv atsevišķas valstis. Viņus izvirza
atsevišķas valstis, bet viņi pārstāv visu Eiropas Savienību. Mēs visi nododam zvērestu,
uzņemoties savus pienākumus, sakot, ka mēs nepārstāvam atsevišķas valstis, un faktiski
mūsu iestādes uzticamība pamatojas uz to, ka mēs cenšamies būt neatkarīgi un kalpot
vispārējām Eiropas interesēm. Es varu apgalvot, ka dalībvalstis, tostarp arī AK, labi pārstāv
premjerministri Eiropadomē un citi ministri Padomē.

Martin Schulz,    S&D grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, atvainojiet par
aizkavēšanos. Es gaidīju līdz trauksmes beigām.

Barroso kungs, es vēlos uzdot jums jautājumu par nopietno situāciju, kurā mēs Eiropas
Savienībā atrodamies. 2008. gadā bija dziļa banku krīze. 2009. gadā šī banku krīze noveda
pie dziļas ekonomikas krīzes reālajā ekonomikā. Banku deficītu segšana no valsts kases
2010. gadā noveda pie dziļas dalībvalstu budžetu krīzes. Šo dziļo dalībvalstu budžetu krīzi
pavada samazinājumu orģijas, kas vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ir novedušas
pie dramatiskas situācijas, daļēji pasākumu dēļ, kurus pieprasa Eiropas Savienība. Pastāv
risks, ka pēc banku krīzes, ekonomikas krīzes un dalībvalstu budžetu krīzes 2011. un
2012. gadā Eiropā iestāsies sociālā krīze.

Tāpēc es jautāšu jums, Barroso kungs, vai Komisija ir gatava ar mums apspriest jautājumu
par to, kā palielināt nepietiekamo finansējumu sociālās labklājības tīklam —sociālā
nodrošinājuma sistēmām — Eiropas Savienības dalībvalstīs, jo īpaši tajās valstīs, kuras
vissmagāk skārusi budžeta krīze?

Turklāt — vai jūs esat gatavs būtiskām diskusijām ar mums par eiroobligācijām, lai iegūtu
resursus, kas mums jāiegulda ekonomikā, lai stimulētu izaugsmi un darbvietas dalībvalstīs,
kuras krīze ir skārusi vissmagāk?
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José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – (FR) Schulz kungs, šodien Komisija
pieņēma katrai no 27 dalībvalstīm paredzētus ieteikumus, un tiem ir pievienots arī ievads,
kurā mēs skaidri paužam savu nostāju jautājumos, kurus jūs tikko minējāt un kuri mums
šķiet ļoti svarīgi. Mēs labi apzināmies, ka taupības pasākumi, kas pašlaik ir vajadzīgi, lai
samazinātu deficītu un parādus, ir ļoti smagi.

Mēs tomēr uzskatām, ka ikviens euro, kas tiek izdots, lai segtu parāda procentus, nozīmē
vienu euro mazāk slimnīcām, sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumiem, valsts izglītības
sistēmai un sociālajam nodrošinājumam. Tāpēc šī patiesi ir reāla taupība. Tāpēc mums ir
nopietni jāapspriež budžets, lai atjaunotu tam uzticību un ieviestu strukturālas reformas,
kas vajadzīgas, lai garantētu konkurētspēju un vienlaikus aizsargātu visneaizsargātākos
iedzīvotāju slāņus.

Man šķiet, ka jums patiks dokuments, ko šodien pieņēmām. Tajā ir risināti jautājumi, kas
ietekmē darba tirgu — kā iesaistīt vairāk cilvēku darba tirgū, kā iekļaut sociālo dimensiju
visās mūsu politikas jomās?

Tagad mums jānoskaidro, cik liela rīcības brīvība ir katrai dalībvalstij, lai garantētu šo
mērķu īstenošanu. Taču, manuprāt, mēs visi esam vienisprātis par mērķiem.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, godīgi runājot, es nevēlējos piedalīties
diskusijās par G8, bet es vēlos uzdot priekšsēdētājam Barroso jautājumu par kultūru.

Eiropas Savienībā ir daudz programmu, kas mudina jauniešus — kā arī citus cilvēkus —
tikties, lai mūsu Savienība kļūtu par reālu Savienību. Daudziem jauniešiem un speciālistiem
tādas programmas kā Comenius, mūžizglītības programma, programma „Jaunatne darbībā”
utt. nozīmē patiesu Eiropas Savienības vienotību, kas izraisa kopības jūtas.

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju, lai paskaidrotu, ka debates notiek par citu tematu, bet pēc tam
aicināja viņu turpināt runu)

Es tāpēc vēlos zināt, kas notiks ar šīm programmām, vismaz kas Komisijai ir zināms, jo
tuvojas to beigu termiņš un mums būtu vajadzējis to apspriest Kultūras un izglītības
komitejā. Vai Komisija ir paredzējusi izstrādāt nākamo programmu, kas sāktos ar
2014. gadu? Es uzskatu, ka šis jautājums jo īpaši interesē daudzus cilvēkus, kas aktīvi
piedalās Eiropas Savienības dzīvē, kā arī daudzus mūsu valstu jauniešus.

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – (FR) Komisija aktīvi interesējas par visu,
kas ir saistīts ar kultūras veicināšanu Eiropā un dažāda veida apmaiņas programmām. Es
arī esmu tām stipri pieķēries un esmu jau ticies ar dažām no galvenajām šajā jomā
iesaistītajām pusēm.

Šā mēneša beigās mēs iesniegsim priekšlikumus visu nozaru turpmākajam finansējumam,
tostarp arī kultūras finansējumam. Mēs, protams, šajā jomā iesniegsim būtiskus
priekšlikumus. Mēs vēlamies racionalizēt attiecīgos instrumentus, vienlaikus aizsargājot
šo programmu mērķus, kā, piemēram, to programmu mērķus, kurus jūs minējāt. Tās ir
pamatprogrammas, kas ir ārkārtīgi svarīgas pilsoņu Eiropai un Eiropai, kas atzīst kultūras
vērtības.

Sarah Ludford (ALDE).   – Es runāšu par doto tematu. Komisija vakar pieņēma spēcīgu
ziņojumu kopumu un pasākumus korupcijas apkarošanai, kura Eiropas Savienībai izmaksā
EUR 120 miljardus gadā — un tas ir aptuveni kopējais ES gada budžets —, bet astoņu
dalībvalstu rādītājs Organizācijas Transparency International indeksā bija mazāks par pieciem
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punktiem no desmit. Komisija uzskata, ka pretkorupcijas instrumentu īstenošana ir
nepietiekama.

Vai nebūtu bijis pareizi apspriest korupciju G8 valstu augstākā līmeņa sanāksmē? Vienīgā
atsauce, ko atradu, bija netieša atsauce uz jaunattīstības valstīm. Nebija nekādu atsauču uz
bagāto valstu politisko gribu risināt šo problēmu un uzņemties vadību mūsu pašu teritorijā.
Vai mēs neesam zaudējuši iespēju runāt par korupciju un kukuļošanu G8 valstu augstākā
līmeņa sanāksmē, jo īpaši tāpēc, ka viena no G8 dalībvalstīm, Krievija, ir ierindojusies
154. vietā no 178 valstīm un daudzas no mūsu pašu dalībvalstīm nav uzrādījušas labus
rezultātus Transparency International indeksā?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Korupcijas jautājums tika risināts, kad
mums bija informatīvā sanāksme ar Āfrikas valstu līderiem, un es varu jums apgalvot, ka
pretkorupcijas jautājumiem tiks veltīta liela uzmanība G8 valstu novembra sanāksmes
darba kārtībā. To sakot, es uzskatu, ka mūsu diskusijas bija lietderīgas, jo tur, kur ir
korupcija, kāds tiek korumpēts, bet tur ir arī kāds, kas nodarbojas ar korupciju, tātad savā
ziņā arī G8 dalībvalstis tika aplūkotas, kad mēs apspriedām Āfrikas jautājumu.

Starp citu, es sniedzu G8 valstīm ļoti labas ziņas, jo es paziņoju, ka Komisija gatavojas
ierosināt iniciatīvas attiecībā uz izejvielu pārredzamību — tās ir labas vai sliktas ziņas
atkarībā no perspektīvas, jo pārredzamības trūkums dod dažiem režīmiem iespēju izmantot
ienākumus no nacionālajiem resursiem un izejvielām nepārredzamā veidā; jāatzīst, ka tas
dažkārt notiek ar tā sauktās attīstītās pasaules līdzdalību. Tāda bija jautājuma nostādne G8
valstu sanāksmē.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Barroso kungs, jūs tikko runājāt par Eiropas Centrālo
banku, kuru jūs raksturojāt kā neatkarīgu banku. Faktiski Grieķijas krīzē tā nav neatkarīga,
tā ir izvēlējusies, kurā pusē nostāties. Būdama komercbanka, ECB ir uzpirkusi desmitiem
miljardu nevērtīgu obligāciju un tagad kavē Grieķijas parādu pārstrukturēšanu.

Man ir īpašs jautājums — ko jūs darīsit, lai neļautu ECB tās divējādo funkciju dēļ kavēt
grūtos, bet tik nepieciešamos Grieķijas ekonomikas pārstrukturēšanas pasākumus?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Eiropas Centrālā banka (ECB) ir, protams,
neatkarīga banka, un tās neatkarība ir atzīta ne tikai Līgumā — un tādējādi tās neatkarība
ir likumīga un pamatojas uz Līgumu —, bet es varu jums teikt, ka septiņu gadu laikā savā
pašreizējā amatā man ir bieži nācies saskarties ar ECB un būt klāt, kad ECB ir pierādījusi,
ka tai nav vajadzīgs mūsu atbalsts, lai apliecinātu savu neatkarību. Es vēlos nomierināt jūs
šajā jautājumā.

Kā jūs zināt, pārstrukturēšanas jautājumā tiek analizētas vairākas iespējas. Mēs ņemam
vērā visus debatēs paustos viedokļus, bet Komisijas nostāja jau ir skaidri formulēta — mēs
uzskatām, ka pārstrukturēšana nav pareizā alternatīva centieniem, kas dalībvalstīm ir jāveic
attiecībā uz fiskālo konsolidāciju un strukturālajām reformām. Tāda ir mūsu konsekventā
nostāja, un mēs pie tās turēsimies.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Priekšsēdētāja kungs, Barroso kungs, attiecībā uz G8
valstu augstākā līmeņa sanāksmi es vēlos zināt, vai finanšu tirgu regulēšanas jautājums ir
atkal atlikts, jo īpaši kapitāla aprites un kapitāla pieauguma nodoklis, nodokļu oāžu,
atvasināto instrumentu un kredītreitingu aģentūru likvidēšana, ņemot vērā to, ka uzticība
tām pašlaik ir pilnīgi zudusi un ka tām trūkst pārredzamības. Visbeidzot, es vēlos jautāt
jums arī par ES nostāju attiecībā uz Grieķiju, Portugāli un Īriju, jo šķiet, ka tās galvenais
mērķis ir uzspiest šīm valstīm instrumentus un procesus, kas palielina darba ņēmēju
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ekspluatāciju un šo valstu ekonomikas lejupslīdi un īstermiņā vai vidējā termiņā veicinās
dziļāku nabadzību, bezdarbu un nevienlīdzību.

Vai jums nešķiet, ka tas ir pretrunā ar visiem mūsu principiem, tostarp tiem, kas ietverti
Līgumā?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – (PT) Pirmkārt, Figueiredo kundze, kā jūs
zināt, globālo finanšu jautājumu regulēšana tika uzticēta G8 valstīm, izveidojot G8 kā
galveno pasaules ekonomikas pārvaldības forumu finanšu jautājumos.

Uz dažiem no šiem jautājumiem es zināmā mērā esmu atbildējis. Es varu teikt, ka es pats
G8 sanāksmē ierosināju debates par finanšu darījumu nodokli, kad mēs apspriedām
attīstības palīdzības problēmu, un es nepārprotami atbalstu šo nodokli. Mēs Komisijā
strādājam pie šā jautājuma un drīz iesniegsim dažus ierosinājumus.

Vispārējie jautājumi par situāciju euro zonā, kuru jūs minējāt, arī tika apspriesti. Šajā
jautājumā ir dažādi viedokļi. Mēs uzskatām, ka bez budžeta konsolidācijas un strukturālām
reformām mums nebūs izredžu sasniegt savu mērķi — sociālu tirgus ekonomiku.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Barroso kungs, G8 valstu augstākā līmeņa sanāksmes
dalībnieki debatēja par saistībām, ko tie uzņēmušies attiecībā uz kaimiņattiecību politiku
Vidusjūras reģionā. Jūs pats Eiropas Savienības vārdā esat atvēlējis EUR 1,24 miljardus šai
politikai, un jūsu sacīto var uztvert kā piešķīrumu tikai dienvidiem.

Mēs zinām no Komisijas starpposma dokumenta versijas, ka sākuma posmā
EUR 150 miljoni no EUR 1,24 miljardiem bija paredzēti austrumiem, bet pārējā nauda —
dienvidiem. Tas ir pretrunā samērīguma principam un vienlīdzīgai attieksmei pret abiem
kaimiņu reģioniem. Kā jūs to izskaidrosit? Ko jūs faktiski atvēlējāt Vidusjūras reģiona
dienvidu kaimiņattiecību politikai no vienīgās naudas summas, kuru jūs minējāt?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Saryusz-Wolski kungs, mans draugs,
ļaujiet man atklāti teikt, ka man ir saprotama jūsu interese par austrumu kaimiņattiecībām.
Es tomēr uzskatu, ka svarīgi ir neradīt konkurenci starp austrumiem un dienvidiem, jo
mums ir vajadzīgi abi reģioni. Pašlaik vissvarīgāk ir efektīvi palīdzēt tiem, kam vairāk
vajadzīga mūsu palīdzība.

Faktiski pieeja, ko esam ierosinājuši kaimiņattiecību politikas pārskatīšanai, ir skaidra. Mēs
nepiešķiram resursus, pamatojoties uz austrumu un dienvidu nodalīšanu, bet atkarībā no
nosacījumiem par katra partnera progresu reformu jautājumā jeb saskaņā ar principu „dots
pret dotu”. Tie, kas vairāk izdara, kas parāda, ka viņi ir pelnījuši vairāk, arī saņems vairāk.
Mums nav iepriekš sagatavotas aploksnes — tas ir valstij A vai valstij B —, ikvienai valstij
ir jāparāda, ka tā ir pelnījusi atbalstu.

Manuprāt, tā ir pareizā pieeja, un šajā gadījumā mēs, protams, izpildīsim savas saistības
gan pret saviem Austrumeiropas kaimiņiem — un tas ir ļoti svarīgi —, gan pret saviem
kaimiņiem Vidusjūras reģionā.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Barroso kungs, faktiski mans jautājums ir saistīts ar
iepriekšējo jautājumu, uz ko atbildējāt.

Jūs tikko runājāt par palīdzību, ko apsolījāt G8 valstu augstākā līmeņa sanāksmē Dovilā,
jo īpaši arābu jaunietekmes ekonomikas valstīm, — USD 40 miljardiem, galvenokārt
Starptautiskā Valūtas fonda (SVF), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) un
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Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumu veidā, kam jāpieskaita aptuveni EUR 15 miljardi
no Eiropas Savienības un dalībvalstīm.

Jūs pieminējāt nosacījumus, un mans jautājums attiecas uz tiem. Šī palīdzība ir patiešām
atkarīga no konkrētiem kritērijiem, kas jums ir zināmi — regulāras brīvas vēlēšanas,
biedrošanās brīvība, preses brīvība, vārda brīvība, korupcijas apkarošana, neatkarīga tiesu
sistēma, armijas un policijas reformas.

Es vēlos zināt, kas faktiski novērtēs, vai šie kritēriji tiek ievēroti, jo īpaši attiecībā uz
jaunizveidotajām arābu demokrātiskajām valstīm. Vai Parlaments tiks pilnā mērā iesaistīts
atbilstības noteikumiem novērtēšanā, vai arī vērtēšanas tiesības būs Padomei?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – (FR) Mūsu viedoklis ir — un es ceru, ka
jūs tam piekritīsit —, ka Komisijai ir jākoordinē novērtēšana. Es faktiski ļoti lepojos ar to,
ka tieši Komisija kopā ar Augsto pārstāvi nekavējoties iesniedza mūsu reaģēšanas plānu
— partnerības plānu demokrātijai Ziemeļāfrikā un Vidusjūras dienvidu reģionā —, kā arī
partnerības plānu kopīgai labklājībai. Padome tagad atzīst, ka būtu labi, ja Komisija
koordinētu šo partnerību, un Komisijai, protams, par šo jautājumu ir jāziņo Parlamentam.
Tāpēc es atzinīgi vērtēju Parlamenta deputātu ieinteresētību un centienus cieši iesaistīties
šā jautājuma risināšanā.

Pašreizējiem notikumiem dažās arābu valstīs ir faktiski liela stratēģiska nozīme ne tikai šo
valstu dzīvē, bet demokrātijas attīstībā visā pasaulē, kā arī visas musulmaņu pasaules un
Eiropas attīstībā. Tāpēc mūsu pūles mobilizēt ne tikai mūsu iestādes, bet arī mūsu sabiedrību,
lai palīdzētu savām kaimiņvalstīm pārejas ceļā uz demokrātiju, ir ļoti svarīgas, un es varu
Eiropas Parlamenta ieinteresētību vērtēt tikai atzinīgi.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs, saistībā ar G8 valstu augstākā
līmeņa sanāksmi es iepazinos ar dažiem finanšu informācijas datiem un uzzināju, ka
globālais IKP ir USD 58 triljoni, bet 2009. gadā naudas daudzums apritē bija
USD 615 triljoni. Tāpēc no monetārās politikas viedokļa, kas attiecas uz jums, šis fakts
apliecina, ka ASV izlaiž jaunu naudu, jaunus dolārus, bet Eiropas Savienība neizlaiž jaunu
naudu.

Ekonomisti daudzos jautājumos nav vienisprātis, taču vēsture ir iemācījusi mums divas
patiesības — pirmkārt, to, ka jūs nevarat glābt bankrotējošu personu, piešķirot tai lielus
aizdevumus, un, otrkārt, to, ka ārkārtēji taupības pasākumi nevar samazināt tādas
makroekonomikas deficītu, kas piedzīvo lejupslīdi un nespēj devalvēt savu valūtu. Ir
steidzami jāievieš eiroobligācijas, priekšsēdētāja kungs. Vai jūs atzīstat, ka tās varētu
līdzsvarot aizvien pieaugošo jaunas naudas daudzumu, ko izlaiž ASV?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Faktiski šis jautājums bija jāuzdod mūsu
debašu pirmajā daļā, bet es varu atbildēt godājamajam deputātam, sakot, ka gadu gaitā
Komisija ir atklāti atbalstījusi eiroobligāciju ideju. Viens no maniem priekšgājējiem bija
tas, kas izvirzīja eiroobligāciju ideju.

Jāsaka, ka dalībvalstis nespēja par to vienoties, Tagad dalībvalstis ir vienojušās par Eiropas
stabilizācijas mehānisma izveidi. Kad tas tiks izveidots, tas kļūs par galveno starptautisko
finanšu iestādi pasaulē — par svarīgu instrumentu pasaulē no finanšu ietekmes viedokļa.
Es uzskatu, ka mums visas pūles ir jāvelta šā instrumenta izveidei.
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Mēs tomēr esam gatavi apspriest ar dalībvalstīm — un, protams, arī ar Parlamentu —
iespēju ieviest eiroobligācijas, ja vien dalībvalstis vēlēsies apsvērt šo iespēju. Tā, protams,
ir ļoti svarīga un izšķiroša iespēja.

Andrew Henry William Brons (NI).   – G8 valstis, kas nesen piedalījās augstākā līmeņa
sanāksmē, vēlējas, lai visi zina, ka tās ir piešķīrušas Ēģiptei un Tunisijai USD 40 miljardus
diktatūru gāšanai un demokrātijas ieviešanai. Taču G8 valstis paziņoja, ka tās atbalstīs tās
valstis šajā reģionā, kas virzīsies ne tikai uz demokrātiju, bet arī uz tirgus ekonomiku. Tās
vēlas, lai šīs valstis „gūst labumu no globalizācijas” un iesaistās „ieguldījumu integrācijā”,
kas nozīmē, ka G8 valstīm ir vieglāk iegūt peļņu šajās valstīs un tad izvest no tām naudu.

Man nav nekādu iebildumu pret to, ka no palīdzības saņēmējiem tiek gaidīts, ka viņi ieviesīs
demokrātiskas institūcijas un procedūras. Tas būtu pareizi darīts. Taču vai nebūtu nepareizi
pieprasīt, lai palīdzības saņēmēji pieņem konkrētu ekonomikas politiku un atsakās no
citādas ekonomikas politikas? Līdzekļu devējiem, protams, nav nekādu tiesību pamācīt
jaunās demokrātiskās valstis, kādas demokrātijas formas tām jāizvēlas.

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Es piekrītu nostādnei, ko pieņēma G8
valstis. Es uzskatu, ka mūsu kopējās interesēs ir izveidot ne tikai atvērtu sabiedrību, bet arī
atvērtu ekonomiku. Šīs valstis ir mūsu kaimiņvalstis, un, manuprāt, vislabākais veids, kā
palīdzēt tām, ir tirdzniecības sakari.

Mēs nekad nespēsim sniegt tām pietiekami daudz naudas, ja tās paliks slēgtas. Magribas
valstīs, piemēram, — kā jūs varbūt zināt — savstarpēja tirdzniecība gandrīz nenotiek. Tās
lūdz, lai mēs atveram tām tirgus, bet tās netirgojas savā starpā. Man šķiet, ka ir svarīgi teikt
— jā, mēs esam gatavi jūs atbalstīt, bet arī jums ir jāatver sava ekonomika un tā jāintegrē
globālajā ekonomikā.

Faktiski mēs redzam, ka jebkuras valsts progress ir nepārprotami saistīts ar tās spēju
integrēties globālajā ekonomikā. Palūkojieties uz tām Āzijas valstīm, kas vēl nav pilnībā
nostājušas uz demokrātijas ceļa; tikai tāpēc, ka tās spēja būt atvērtas, tās varēja piedalīties
globālajā ekonomikā un gūt labumu savām tautām.

Gabriele Albertini (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāj Barroso, G8 valstu
augstākā līmeņa sanāksmes noslēguma paziņojums attiecībā uz Tuvo Austrumu valstīm
ir šāds: „Sarunas ir vienīgais veids, kā panākt visaptverošu un ilgstošu konflikta risinājumu.
Mēs aicinām Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi ievērot pašreizējos sadarbības nolīgumus
un atturēties no vienpusējiem pasākumiem, kas var kavēt progresu un turpmākās reformas.”

Vai Eiropas Savienība — svarīga G8 valstu sabiedrotā — atbalsta šo paziņojumu? Ja tā to
atbalsta, vai tā ir to paziņojusi Palestīniešu pusei, kas plāno vienpusēju rīcību Apvienoto
Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas sanāksmē septembrī?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Attiecībā uz Tuvo Austrumu miera
procesu es pēdējo 30 gadu laikā neatceros nevienu starptautisku sanāksmi, kurā šis
jautājums nebūtu pieminēts. Mēs esam vēlreiz aicinājuši steidzami atjaunot miera procesu,
un mēs esam mudinājuši abas puses atkal iesaistīties būtiskās Tuvo Austrumu miera procesa
sarunās un novest tās līdz efektīvam atrisinājumam.

Mēs visi ieteicām jaunu novatorisku un tālredzīgu ASV redzējumu pamatnolīguma
noslēgšanai. Taču šā jaunā redzējuma aspekti izraisīja pretrunīgu reakciju. Godīgi sakot,
pastāv dažādas pieejas G8 valstu un Hamas un Palestīnas atbrīvošanas organizācijas (PAO)
sadarbībai un 1967. gada robežu jautājumam.
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Pastāv arī vispārējas bažas par risku, ko izraisa iespējami palestīniešu centieni vienpusēji
mēģināt panākt Palestīnas valsts atzīšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā
asamblejā. Es varu teikt, ka arī mēs apspriežam šo iespēju ar dalībvalstīm, un es ceru, ka
mēs Eiropā panāksim kopēju nostāju šajā jautājumā.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, Barroso kungs, kā jau
teikts, G8 valstis ir nolēmušas piešķirt USD 40 miljardus Tunisijai un Ēģiptei. Taču Eiropas
Savienībai ir jāpanāk lielāka pārredzamība, atpazīstamība un izsekojamība — īsi sakot,
labāka palīdzības pārvaldība.

Mums ir jāpievērš uzmanība četriem galvenajiem jautājumiem — pirmkārt, jānodrošina
attīstības sadarbība saskaņā ar demokrātijas un pilnīgas pārredzamības principiem; otrkārt,
jāgarantē cilvēktiesību ievērošana; jāstiprina pilsoniskās sabiedrības organizāciju ietekme
un veiktspēja un jāreformē palīdzības pārvaldības sistēma, ciešāk iesaistot Eiropas
Parlamentu.

Barroso kungs, ES ir jānodrošina, ka palīdzība sasniedz cilvēkus, kam tā ir paredzēta. Kādus
konkrētus pasākumus ES plāno šajā jautājumā?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – (FR) Godājamā deputāte, man ir tieši
tāds pats viedoklis. Es pilnīgi jums piekrītu. Mēs to tagad darīsim ar dažādu instrumentu
palīdzību, lai varētu pārbaudīt, vai visi partnervalstu pasākumi tiek apņēmīgi veikti. Es varu
jums apliecināt, ka visas minētās programmas īstenos ne tikai Komisijas biroji, bet arī
Augstā pārstāve, kas iecels īpašu pārstāvi attiecīgajam reģionam. Mēs uzskatām, ka tikai
ar šādu dialogu mēs spēsim palīdzēt minētajām valstīm, jo īpaši veicinot pilsoniskās
sabiedrības līdzdalību.

Es nesen apmeklēju Tunisiju, kur tikos ne tikai ar valdību un Republikas prezidentu, bet
arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, sieviešu organizācijām un arodbiedrībām. Es
sapratu, ka tās piešķir lielu nozīmi mūsu saistībām ne tikai valdību, bet arī pilsoniskās
sabiedrības atbalstam. Un es vēlreiz atkārtoju to, ko teicu Sarnez kundzei, ka Eiropas
Parlamenta saistības, nodibinot attiecības ar jaunizveidotajiem parlamentiem un
politiskajām partijām šajās jaunajās demokrātiskajās valstīs, būs ļoti svarīgas.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs, nesenajā G8 valstu augstākā
līmeņa sanāksmē jūs apspriedāt globālo ekonomiku un vienojāties, ka galvenā uzmanība
jāvelta valstu finanšu stabilitātei, ekonomikas atveseļošanai un bezdarba jautājuma
risināšanai. Tas viss tiek darīts sabiedrības un cilvēku labā.

Ja mēs tomēr pievēršamies Grieķijas piemēram, tad redzam, ka desmitiem un simtiem
tūkstošu iedzīvotāju nesen spontāni bez īpaša uzaicinājuma izgāja laukumos un ielās pie
Grieķijas parlamenta un sadusmoti pieprasīja pieklājīgu dzīves līmeni un labākas nākotnes
izredzes. Jums ir jāpiekrīt, priekšsēdētāja kungs, ka politika nevar būt efektīva, ja to
neatbalsta vai vismaz nepacieš sabiedrība. Grieķijas politiķiem ir jāizšķiras starp
nogurdinošiem taupības pasākumiem un bankrotu.

Vai šie sociālie notikumi jūs uztrauc? Tie skar lielus politiskus jautājumus. Kādu vēsti jūs
varat sūtīt šiem cilvēkiem, kas cienījamā un mierīgā veidā tiecas pēc labākām nākotnes
izredzēm sev, savām ģimenēm un saviem bērniem?

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Vispirms es vēlos apliecināt savu
solidaritāti Grieķijas iedzīvotājiem. Es saprotu, cik grūts Grieķijai ir šis laiks. Es tomēr
uzskatu, ka politiskajiem līderiem visas Eiropas un valstu līmenī neatkarīgi no tā, vai tie ir
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valdības vai opozīcijas pusē, ir ar pilnu atbildību jānorāda ceļš, pa kuru valstīm ir jāiet.
Faktiski bez fiskālās konsolidācijas un strukturālām reformām Grieķija nepārvarēs krīzi.

Faktiski Grieķija nevar izvairīties no dažiem sāpīgiem pasākumiem, un ikviens, kas apgalvo
pretējo, melo Grieķijas iedzīvotājiem. Es aicinu Grieķijas līderus godīgi izskaidrot Grieķijas
iedzīvotājiem grūto izvēli, kas valstij jāveic. Mēs visi to atbalstīsim.

Eiropadomē es ierosināju samazināt procentu likmes Grieķijai piešķirtajiem aizdevumiem.
Taču godīgi atzīsim, ka Grieķijai arī pašai ir jāpieliek lielas pūles, jo neviena valsts nevar
visu laiku dzīvot ar tik augstu parādu līmeni.

Šāda ir godīgā vēsts, kas mums jānodod Grieķijas valdībai un opozīcijai un kas mums
Eiropā jāpieņem, ja mēs patiešām vēlamies palīdzēt šai valstij.

John Bufton (EFD).   – Priekšsēdētāja kungs, es priecājos, ka G8 valstu augstākā līmeņa
sanāksmē jūs ierosinājāt apspriest euro zonas problēmas. Mēs esam sastapušies ar krīzi,
un mēs visi zinām, ka tā ir krīze. Kā minēja iepriekšējais runātājs, tā skar daudzas dalībvalstis.
Nesen Madrides iedzīvotāji protestējot izgāja ielās. Protesta akcijas notika pat Lisabonā,
un mēs redzam, kas notiek Grieķijā.

Vai nav pienācis laiks, Barroso kungs, piecelties kājās — jūs pirms brīža pieminējāt melus
— un pateikt patiesību, ka mums ir izvēle, ka šīm valstīm jāļauj pamest euro zonu? Tā ir
vienīgā izeja.

José Manuel Barroso,    Komisijas priekšsēdētājs. – Es ļoti cienu visas mūsu demokrātiskās
valstis, tāpēc man nepieklājas pamācīt tās, kas tām šajā gadījumā jādara. Taču mēs zinām,
ka Grieķija negatavojas pamest euro zonu. Es esmu pastāvīgā saskarsmē ar Grieķijas
iestādēm un tās galveno opozīcijas partiju, un es labi zinu, ka Grieķija negrasās pamest
euro zonu.

Varbūt daži no jums, godājamie deputāti, vēlas, lai jūsu valstis pamet euro zonu, vai arī
jūsu valstis nav pievienojušās euro zonai, un mēs to respektējam, bet Grieķija ir ļoti uzticīga
Eiropas projektam. Grieķijai ir grūtības, un mēs cenšamies to atbalstīt, bet, lūdzu,
neuzbrūciet euro, pamatojoties uz ideoloģiju.

Faktiski arī ārpus euro zonas ir valstis, kam ir līdzīgas problēmas. Īslande nepieder pie euro
zonas, un Īslande bankrotēja. Godīgi atzīsim, ka Īslande pirms krīzes bija viena no
bagātākajām valstīm pasaulē, rēķinot uz vienu iedzīvotāju.

Arī Eiropas Savienībā ir valstis, kas ir sastapušās ar tādām pašām grūtībām lielu izdevumu
dēļ. Tāpēc var teikt, ka šīs problēmas nav radījis euro — problēmas ir radījis augsts parādu
līmenis vai augsts deficīta līmenis ekonomikā.

Priekšsēdētājs.   – Jautājumu laiks Komisijas priekšsēdētājam tiek slēgts.

SĒDI VADA: I. DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

14.  Sudāna un Dienvidsudāna (debates)

Priekšsēdētāja.   – Nākamais darba kārtības punkts ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieces
un ES Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Sudānu
un Dienvidsudānu (2011/2717 [RSP]).
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Manuprāt, viņu pārstāvēs Piebalga kungs. Paldies, Piebalga kungs! Komisār, jums tiek dots
vārds Augstās pārstāves un Komisijas vārdā.

Andris Piebalgs,    Komisijas loceklis, Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES Augstās pārstāves
ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, Sudānas vispārējā
miera nolīguma sešu gadu pārejas periods beigsies aptuveni pēc viena mēneša. Tas ir
vēsturisks mirklis Sudānai un patiesībā visam Āfrikas kontinentam. Dienvidsudānas
iedzīvotāji ir ilgi gaidījuši mirkli, kad 9. jūlijā tiks pasludināta viņu valsts neatkarība. Eiropas
Savienību Neatkarības dienas ceremonijā pārstāvēs Augstā pārstāve /Komisijas
priekšsēdētāja vietniece.

Pēc šā gada sākumā notikušā ticamā referenduma mēs uzslavējām Sudānas partijas par
teicami paveikto darbu referenduma organizēšanā. Mēs atzinīgi novērtējām to, ka
prezidents al-Bashir bija publiski izteicies, ka Ziemeļsudāna būs pirmā, kas atzīs
Dienvidsudānas neatkarību. Taču pozitīvais impulss, kas bija iegūts laika posmā uzreiz
pēc referenduma, ir zudis. Ir vērojama satraucoša spriedzes un konfliktu tendences
palielināšanās. Nesen notikušās vardarbīgās sadursmes Abjejā un tās apkārtnē var novest
pie jaunas militāras konfrontācijas Ziemeļsudānas un Dienvidsudānas starpā.

Mēs apspriedām Sudānas jautājumu Ārlietu padomē gan jūnijā, gan maijā un atgriezīsimies
pie tā 20. jūnijā. Augstā pārstāve plāno Ārlietu padomi iepazīstināt ar vispārēju ES
stratēģisko pieeju Sudānas jautājumam, kurā galvenais akcents būs likts uz neatkarīgu
Dienvidsudānu, bet kurš ietvers arī elementus konstruktīvai jautājumu risināšanai ar
Ziemeļsudānu, tostarp ar pārejas reģioniem un austrumiem. Patiesībā mēs kļūsim par
lieciniekiem nevis vienas, bet divu jaunu valstu dzimšanai.

Vispārējā pieeja būs politiski stratēģisks dokuments, kurā būs izklāstītas galvenās iezīmes,
kas raksturo mūsu politiku attiecībā uz Sudānu. ES galvenie mērķi ir atbalstīt mieru šo abu
valstu starpā un veicināt demokratizāciju un labklājību gan vienā, gan otrā. Mēs vēlamies
redzēt divas dzīvotspējīgas valstis, kas sadzīvo kā labi kaimiņi ar vienu atvērtu robežu, kura
nodrošina pārrobežu apmaiņu ar cilvēkiem, precēm, kapitālu un idejām.

Dienvidsudānai būs vajadzīga visa palīdzība, ko varam tai sniegt, attiecībā uz stabilizāciju,
valsts, iestāžu un spēju veidošanu un ilgtermiņa attīstību. Galvenais, par ko mums būtu
jāuztraucas, ir nepieļaut valsts sabrukumu.

Kā daļu no iespējamas reaģēšanas stratēģijas mēs apsvērsim vairākus svarīgus aspektus —
ES klātbūtnes pastiprināšanu Džubā, izveidojot ES delegāciju, vispārēja politiskā dialoga
ierosināšanu, Dienvidsudānas un kopīgās robežas stabilizēšanu, izmantojot īpašus
pasākumus un instrumentus — tostarp kopējo drošības un aizsardzības politiku un
stabilitātes instrumentu —, un attīstības palīdzības palielināšanu.

Attiecībā uz pēdējo aspektu ES tikko padarīja Dienvidsudānai pieejamus papildu naudas
līdzekļus EUR 200 miljonu apmērā, tātad mūsu finansējums pašlaik kopumā ir aptuveni
EUR 300 miljoni. Sadarbojoties ar dalībvalstīm, mēs piedalāmies kopīgā ES programmu
plānošanā, lai palielinātu ietekmi uz vietas. Vienlaikus mēs turpināsim sniegt humāno
palīdzību un strādāsim pie tā, lai nodrošinātu, ka vispārējā pieeja ietver arī tirdzniecību.

No otras puses, Ziemeļsudāna cietīs zināmus zaudējumus. Mums jāatbalsta reformistiski
noskaņoti cilvēki ziemeļos, jāveicina iekļaujošs politiskais dialogs un jāpastiprina centieni
sekmēt cilvēktiesības. Mēs cenšamies izvērst mūsu politisko dialogu ar valdību Hartūmā.
Manas pēdējās vizītes mērķis bija apliecināt ES atkārtotu iesaistīšanos pēc Hartūmas
pozitīvās reakcijas uz referenduma iznākumu.

07-06-2011Eiropas Parlamenta debatesLV122



Taču mēs esam ārkārtīgi noraizējušies par nesenajiem vardarbīgajiem notikumiem un, kā
jau es minēju, par Abjejas pilsētas militāro okupāciju, kas ir klajš vispārējā miera nolīguma
(VMN) pārkāpums. Mēs mudinām puses atturēties no jebkādām turpmākām provokācijām
un vienoties par Abjejā un tās apkārtnē dzīvojošo vietējo kopienu mierīgas
līdzāspastāvēšanas nosacījumiem.

Mūs joprojām uztrauc arī cilvēktiesību aizstāvju, žurnālistu, opozīcijas politiķu un
miermīlīgu protestējošo studentu aizturēšana. Viens no VMN pamatprincipiem ir uz
daudzveidību un pamatbrīvībām balstītu demokrātisku valdību izveide. Mēs gribam redzēt
cieņu pret pamatbrīvībām un patiesi iekļaujošas demokrātiskas valdības gan Ziemeļsudānā,
gan Dienvidsudānā.

Man jāpiemin arī Dārfūra. Eiropas Savienību joprojām ļoti satrauc nerimstošā vardarbība
Dārfūrā, kas noved pie iedzīvotāju piespiedu pārvietošanas un nopietni apgrūtina humānās
palīdzības operāciju veikšanu.

Ir arī pozitīvi jaunumi. Trīs Eiropas pilsoņi, kas tika nolaupīti un vairākus mēnešus turēti
gūstā kā ķīlnieki Dārfūrā, ir atbrīvoti, taču mēs zinām, ka vispārējā situācija Dārfūrā ir tāda
pati kā iepriekš. Mums būs jāturpina atbalstīt centienus panākt vispārēju un taisnīgu mieru
Dārfūrā, cenšoties nodrošināt pozitīvu miera sarunu procesa iznākumu un uz vietas radot
labvēlīgus apstākļus politiskajam procesam. Mēs atzinīgi vērtējam rezultātus, ko deva nesen
notikusī visu iesaistīto pušu konference Dohā, un ceram, ka tie radīs augsni svarīgām
pārmaiņām, kas ļaus panākt noturīgu mieru Dārfūrā.

Nobeigumā es gribētu pieskarties taisnīguma jautājumam. Noturīgu mieru Dārfūrā nebūs
iespējams panākt bez taisnīguma un samierināšanās. Ir jādara gals nesodāmībai. Padome
ir vairākkārt atgādinājusi par Sudānas valdības pienākumu pilnībā sadarboties ar
Starptautisko Krimināltiesu saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1593.
Dārfūras iedzīvotāji ir pelnījuši iegūt to, pēc kā viņi tik ilgi ir tiekušies, — noturīgu mieru
un taisnīgumu.

Mariya Nedelcheva,    PPE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas
un kungi! Laikā, kad Dienvidsudānā notika referendums par tās iedzīvotāju pašnoteikšanās
tiesībām, uz mani vislielāko iespaidu atstāja iedzīvotāju entuziasms un prieks, varētu teikt
pat — apgarotība. Cilvēki bija laimīgi, jo viņi beidzot drīkstēja paust savus uzskatus. Beidzot,
pēc vairāk nekā 20 kara gadiem, viņi juta, ka viņu teiktais tiks uzklausīts.

Mēs nedrīkstam pievilt šos sešus miljonus Dienvidsudānas iedzīvotāju, taču mēs nedrīkstam
aizmirst arī Ziemeļsudānas iedzīvotājus. Ir svarīgi, lai uz referenduma rezultātu radītā
demokrātiskā stimula fona sarunas būtu, cik vien iespējams, pārredzamas, lai tās radītu
stingru pamatu gan vienas, gan otras jaunās valsts tālākajai attīstībai, kā arī to savstarpējo
attiecību un attiecību ar starptautisko sabiedrību tālākajai attīstībai. Būtiski svarīga ir gan
ziemeļu, gan dienvidu dzīvotspēja un stabilitāte. Ir svarīgi beidzot rast risinājumu
problēmām, kas līdz šim ir palikušas neatrisinātas. Es runāju par pilsonības, kopīgu parādu
un kopīgu naftas ieņēmumu problēmām, kā arī par sarežģījumiem nenoteikto robežu dēļ.

Turklāt saskaņā ar vispārējo miera nolīgumu jāturpina rīkot referendumus Abjejas,
Dienvidkordofānas un Zilās Nīlas reģionos. Tas rada lielas bažas. Abjeja nedrīkst sasniegt
punktu, no kura nav atpakaļceļa, lai neizrādītos veltīgs viss, kas panākts sešu gadu ilgās
sarunās. Spriedze, kas pārvēršas atklātā konfliktā, draud aptumšot Dienvidsudānas
neatkarību un no jauna izraisīt reģionā haosu.
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Tomēr situācija Abjejā nedrīkst likt mums aizmirst situāciju Dārfūrā. Šajā ziņā, kā jūs,
komisār, tikko minējāt, jāņem vērā Dohas konferences secinājumi, un mēs nedrīkstam
pazaudēt no redzesloka aktuālo nepieciešamību nodrošināt humānās palīdzības piegādes
un garantēt palīdzības organizāciju darbinieku drošību. Abu valstu dzīvotspējas garantija
ir pārredzamas sarunas, kā arī vardarbības pārtraukšana un efektīva sadarbība šo abu valstu
starpā.

Šis, protams, ir pamats, kura kontūras jau tika ieskicētas referenduma procesā. Ir svarīgi,
lai arī turpmāk abu valstu un starptautiskās sabiedrības politiskā griba tiek īstenota praksē
abu valstu pilsoņiem paredzētu reālu attīstības projektu formā. Tieši šiem pilsoņiem un
viņu labklājībai jābūt demokratizācijas, politiskā plurālisma, cilvēktiesību un reliģiskās,
kultūras un etniskās daudzveidības ievērošanas galvenajam kritērijam Dienvidsudānā un
Ziemeļsudānā.

Véronique De Keyser,    S&D grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētājas kundze, 9. jūlijā
Dienvidsudāna svinēs savu jauniegūto neatkarību un cieņu, un patiesi, pieminot šo
notikumu, Sudānas iedzīvotājos runā cieņa un saviļņojums.

Piebalga kungs, es biju sagatavojusi 3 minūtes garu runu. Taču, klausoties jūsu vārdos, es
sāku domāt, vai man vispār vajadzētu runāt. Man jāizsaka jums kompliments —
Parlamentam ir pamats lepoties ar to, kā rīkojās visa Eiropas Savienība un kā tika risināts
Sudānas jautājums, un, tāpat kā Sudānas iedzīvotāji, es turu īkšķus par to, lai tas viss
turpinātos, atnesot viņiem neatkarību un vēl daudz ko vairāk.

Jūs runājāt par galvenajiem jautājumiem, proti, par Abjejas jautājumu, kas vēl joprojām
nav atrisināts, par politiskajiem lēmumiem, kurus bija paredzēts pieņemt attiecībā uz
pilsonību, parādu, valūtu u. c. Un galvenokārt jūs runājāt par visu, ko jūs cerat paveikt
attīstības un humānās palīdzības jomās, par to, ka jāpanāk taisnīgums un ka mēs nedrīkstam
pietiekami nenovērtēt Starptautisko Krimināltiesu. Patiesībā jūs pieminējāt visus svarīgākos
aspektus.

Es īsi pieskaršos tikai dažiem jautājumiem. Ir tiesa, ka attīstības un humāno problēmu
risināšanā mums vēl ir daudz kas darāms Dienvidsudānā un ka mums jāturpina sekmēt
Ziemeļsudānas attīstību, un, galvenais, ka mēs nedrīkstam atstāt to izolācijā. Tik daudz
darāmā vēl ir tāpēc, ka valsts ir dzīvojusi tikai no ieņēmumiem par naftu. Tā nav attīstījusi
daudzveidīgu ekonomiku; valstī nav izglītības, nav ceļu, nav slimnīcu utt. Cilvēku vajadzības
un cerības ir milzīgas, un, ja mēs negribam, lai neatkarība atnestu šiem cilvēkiem vilšanos,
attīstības un humānos pasākumus būs jāturpina veikt vēl ilgi. Tas mums ir stingri jāpatur
prātā.

Runājot par cilvēktiesībām, sieviešu tiesībām un politisko plurālismu, ir jāatzīst, ka
poligāmija joprojām pastāv, pat dienvidos. Sievietes tiek pirktas tāpat kā govis, 80 % sieviešu
ir analfabētes, bērnu tiesības vēl nav iedibinātas, un politiskais plurālisms nepastāv — kā
mēs to redzējām vēlēšanu un referenduma laikā, nav politiskā plurālisma kultūras. Taču
vienlaikus tas ir aizraujoši un brīnišķīgi.

Es tikos gan ar Dienvidsudānas, gan Ziemeļsudānas vēlēšanu komisijām, lai gan vairāk ar
Dienvidsudānas vēlēšanu komisiju. Viņi grib radīt likumus. Viņi vēlas labu konstitūciju,
vēlas celt savu valsti, un viņi mums saka: „Nauda mums būs, neuztraucieties, taču palīdziet
mums — esiet mums blakus.” Es domāju, ka šajā ziņā jūs esat izpildījis viņu lūgumu. Jūsu
un Georgieva kundzes vizītes un gaidāmā lēdijas Ashton vizīte, lai piedalītos neatkarības
dienas svinībās, — tie visi ir svarīgi notikumi.
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Jūsu vēlme izstrādāt stratēģisku plānu Dienvidsudānai ir tas, ko mēs aicinām darīt pēc
katrām vēlēšanām. Mēs negribam, lai valstīs, kuras mēs apciemojam, viss izvērstos par
ziepju burbuli, bet lai labi iesāktajam būtu turpinājums un nākotne. Lai to visu pateiktu,
Piebalga kungs, es izmainīju pilnīgi visu savas runas tekstu. Es gribu jums pateikties, jo, kā
jau teicu, ir labi, ka varam justies lepni par Eiropas Savienību, jo īpaši šajos grūtajos laikos.

Ivo Vajgl,    ALDE grupas vārdā. – (SL) Priekšsēdētājas kundze, komisār, līdz ar vēl vienas
Āfrikas valsts, Dienvidsudānas, neatkarības pasludināšanu 9. jūlijā tiks aizvērta kārtējā
nodaļa šā kontinenta koloniālā mantojuma grāmatā. Mēs gribētu ticēt, ka pēc demokrātiska
lēmuma pieņemšanas referendumā Dienvidsudāna atrisinās nenokārtotās problēmas ar
savu ziemeļu kaimiņu miermīlīgā, t.i., sarunu, ceļā. Mēs gribētu ticēt, ka reģions izvairīsies
no konfliktiem un sadursmēm, kas varētu izcelties robežu, demogrāfijas un migrācijas
modeļu dēļ, kā arī naftas un citu dabas resursu dēļ, kuru abās valstīs par spīti to statistiski
pieticīgajiem rādītājiem ir pārpārēm.

Es aicinu jūs pievērst uzmanību pastāvīgas sadarbības nepieciešamībai no starptautiskās
sabiedrības, ANO, Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības puses abu valstu stiprināšanā,
miera nodrošināšanā un iestāžu veidošanā, lai radītu demokrātisku un plurālistisku
Dienvidsudānu. Dāmas un kungi! Šis ir izaicinājums, kas mums jāpieņem laikā, kad viss
reģions atdzīvojas un kļūst atvērtāks mūsdienīgām prasībām un standartiem.

Sudāna vēlreiz stāv nozīmīga vēsturiska pavērsiena priekšā. Neviena vienošanās, kas tika
panākta asiņainā pilsoņu kara beigās, nav materializējusies dzīvē. Situācija Abjejas provincē
ir tuvāka krīzei nekā mieram, Dārfūrā valda vardarbība, un Sudānai ir vajadzīga mūsu
uzmanība un augstsirdīga palīdzība.

Vēl viens svarīgs faktors ir tas, ka ANO Drošības padome ir atjaunojusi ANO misijas Sudānā
(UNMIS) mandātu un nosūtīs uz turieni papildu miera uzturēšanas spēkus. Mēs gribam
pateikt valdībām Hartūmā un Džubā, ka tām jāuzņem ANO miera uzturētāji kā draugi un
jāgarantē viņu drošība.

Nirj Deva,    ECR grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, komisāram Piebalgam ir taisnība.
Mums, Eiropas Savienībai, arī stāv priekšā viens no lielākajiem izaicinājumiem. Kā
referentam par Eiropas Parlamenta ziņojumu par valsts veidošanu man jāsaka, ka šī mums
ir unikāla iespēja būt par partneri Dienvidsudānai — vienai no nabadzīgākajām un
jaunākajām „topošajām valstīm”, kas par tādu kļūs 9. jūlijā, — un padarīt valsts veidošanu,
par kuru mēs šajā sēžu zālē nepārtraukti runājam, par realitāti.

Šī ir valsts ar bagātīgiem dabas resursiem, taču tā ir arī valsts ar visdrausmīgākajiem
sociālajiem rādītājiem. Bērnam, kurš mūsdienās piedzimst Dienvidsudānā, ir lielākas
izredzes nomirt agrā bērnībā, nekā sasniegt sākumskolas vecumu. Tā ir šausminoša
statistika. Palīdzības organizāciju sagādātie pārtikas produkti, kas paredzēti izdalīšanai
trūcīgajiem iedzīvotājiem par velti, tagad tiek pārdoti tirgū. Mums jāveido spējas no pašas
apakšas. Viņiem nav civildienesta. Viņiem nav apmācītu administratīvo darbinieku. Viņiem
nav infrastruktūras, kas nepieciešama mūsdienu „topošai valstij”. Viņiem ir nepieciešams
tiesiskums, viņiem ir nepieciešama laba pārvaldība, viņiem ir nepieciešama pārredzamība,
un viņiem ir nepieciešamas mūsu kā partneru speciālās zināšanas. Viņiem mūs jāielūdz,
un mums jāsniedz viņiem sava zināšanu partnerība.

Judith Sargentini,    Verts/ALE grupas vārdā. – (NL) Priekšsēdētājas kundze, mums it kā
vajadzētu uzvilkt mastā karogu un pacelt šampanieša glāzes, jo, kad tauta spēj balsojot
izcīnīt neatkarību, tas ir tikai labi un pareizi. Nepatīkamākais ir tas, ka Dienvidsudānai
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patiesībā nāk līdzi pagātnes mantojums un ka karoga vai šampanieša glāzes pacelšana,
ņemot vērā situāciju, kādā atrodas dienvidsudānieši, te būtu mazliet nevietā. Tagad, kad
Abjeja ir iekļauta Ziemeļsudānā, dienvidsudānieši būtu pelnījuši uzslavu par pieņemto
nostāju, proti, par nepadošanos provokācijām. Tomēr jautājums, protams, ir, cik ilgi tas
tā turpināsies.

Tas, ka mēs, starptautiskā sabiedrība, mierīgi noraudzījāmies uz to, ka Abjejas jautājums
referendumā paliek neatrisināts, patiesībā ir ārkārtīgi bezatbildīgi un var radīt augsni jauna
kara uzliesmojumam nākotnē. Var visai droši pieņemt arī to, ka atkal būs jāsūta ANO spēki,
lai atjaunotu mieru. Īpaši smags man šķiet jautājums — par ko mēs runājam un par ko
klusējam? Palūkosimies uz faktu, ka Sudāna cenšas ietekmēt gaidāmo referendumu Abjejā,
uzstājot, ka to klejotāju ganu balsis, kas pavada daļu laika provincē, bet daļu prombūtnē,
ir jāpieskaita Sudānai. Vai Dienvidsudānai ir pamats to apstrīdēt — nē, viņi nav jāpieskaita,
jo viņi nav pastāvīgie iedzīvotāji? Ja jūs pieslejaties šim viedoklim, vai tādā veidā jūs
nenoliedzat klejojošo ganu tiesības pastāvēt? Šī situācija ir burvju loks, un atbildi uz šo
jautājumu nedrīkst vienkārši pagrābt no zila gaisa.

Ir vēl divi citi faktori, kurus vajadzētu pieminēt. Vai Dienvidsudānai nebūtu jārada taisnīgi
apstākļi, lai palīdzētu tai spert pirmos soļus kā neatkarīgai valstij? Ja tā, tad jau
dienvidsudānieši, bez šaubām, ir tiesīgi sagaidīt parādu atcelšanu? Minētos parādus uzkrāja
Hartūmas režīms, un neviens nevar pateikt, vai arī dienvidu iedzīvotāji guva kādu labumu
no aizņemtajiem līdzekļiem.

Otrs faktors ir jautājums, kā lai mēs rīkojamies attiecībā uz bagātībām, kas atrodamas
Dienvidsudānas zemes dzīlēs? Un, ja jau mēs šo tēmu aizskārām, vai Dienvidsudāna ir
iekļauta Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvā (EITI), kas pārbauda, vai nepastāv
korupcija, un pēta, kuras naftas atradnes dod labumu iedzīvotājiem? Ja nē, kā gan mēs
Eiropā varam palīdzēt? Galu galā, viena lieta, kas tiešām palīdz, ja runājam par Eiropas
palīdzību Dienvidsudānai — un patiesībā arī Ziemeļsudānai —, ir tirdzniecība un labu
investīciju projektu uzsākšana. Mēs visi ar aizrautību sekojam līdzi notikumu gaitai, un es
ceru, ka mēs kādreiz atkal varēsim uzsaukt tostu par Dienvidsudānas neatkarību, paceļot
karogu un šampanieša glāzi.

Gabriele Zimmer,    GUE/NGL grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētājas kundze, mēs visi
raugāmies uz šo pasaules reģionu ar lielām bažām, un mēs labi apzināmies, ka pilsoņu
kara risks nebūt nav likvidēts. To, cik trausls tomēr ir aizsāktais miera process, uzskatāmi
parāda notikumi Abjejā.

Uzliesmojušais konflikts ir dramatisks. Ziemeļu armija ir okupējusi Abjeju, un 15 000
cilvēku ir devušies bēgļu gaitās. Es uzskatu, ka mums, Eiropas Savienībai, ir jāpalīdz viņiem
ļoti taustāmā veidā, kā mēs to darījām jau iepriekš, un šai nolūkā mums pēc iespējas ātrāk
jāuzsāk pārtikas un humānās palīdzības piegādes bēgļiem, kā arī jāsagatavo tiem ārkārtas
humānā palīdzība.

Pat tad, ja nebūtu saasinājies šis konflikts, vairāk nekā 40 % Dienvidsudānas iedzīvotāju
jau ir atkarīgi no pārtikas atbalsta. Dienvidsudāna būs viena no nabadzīgākajām valstīm
uz zemes, un, ja mēs gribam, lai tūkstošgades attīstības mērķi dotu kādu rezultātu arī šeit,
mums steidzami jānodrošina, ka Padomes atvēlētais finansējums — EUR 200 miljoni —
tik tiešām tiek tērēts iedzīvotāju nodrošināšanai ar pārtiku, izglītībai un veselības aprūpei
šajā pasaules malā.
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Mana grupa atbalsta Ziemeļsudānas un Dienvidsudānas karaspēka vienību nekavējošu
atkāpšanos no Abjejas, vispārējā miera līguma ievērošanu un demilitarizētās zonas atzīšanu.
Kas attiecas uz ANO mandāta pagarināšanu, mēs aicinām ņemt vērā un izvērtēt riskus un
problēmas, piemēram, tādas, kas atklājās saistībā ar MONUC misiju Kongo Demokrātiskajā
Republikā.

Mēs esam vīlušies, ka šajā rezolūcijā nav neviena patiesi stingra aicinājuma atcelt parādus
un veikt ārējo parādu revīziju. Manuprāt, tas ir nožēlojami.

Bastiaan Belder,    EFD grupas vārdā. – (NL) Priekšsēdētājas kundze, es vēlos runāt ar Augsto
pārstāvi vai viņas vietnieku par diviem jautājumiem attiecībā uz pašreizējo situāciju Sudānā.
Pirmkārt, es aicinu Augsto pārstāvi steidzami izdarīt spiedienu uz Sudānas iestādēm, lai
tās atbrīvo kristieti Hawa Abdalla Muhammad Saleh, ko drošības dienests 25. maijā apcietināja
bēgļu nometnē Dārfūrā reliģisku iemeslu dēļ. Ir ziņas, ka pēc apcietināšanas Saleh spīdzināja
un aizveda uz nezināmu vietu Hartūmā — tā ir personīga traģēdija, un Eiropai ir jāiejaucas.

Otrais jautājums skar manu kā Eiropas Parlamenta deputāta attieksmi — mani ļoti satrauca
kāda starptautiska novērotāja Abjejas konflikta reģionā asais pārmetums presē par situāciju
Sudānā, par to, ka Eiropas diplomātiskā spiediena ietekme uz prezidenta al-Bashir asiņaino
un kareivīgo režīmu ir „nulle, turklāt tas ir slikti koordinēts”. Tas faktiski ir smags
pārmetums.

Vai starptautiskā sabiedrība, tostarp Eiropas, pēc Abjejas okupācijas ļauj prezidentam
al-Bashir atkal justies nesodāmam? Pašlaik būtu vērts norādīt, ka al-Bashir pozīcija iekšzemē
ir ļoti vāja un ka pašlaik ir īstais brīdis izdarīt starptautisku spiedienu uz viņa režīmu. Es
tāpēc ceru, ka Eiropa izdarīs spiedienu uz al-Bashir.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisār, izsakot atzinību par
pragmatisko pieeju jūsu runā, es vēlos ierosināt divus ieteikumus, uzsverot referenduma
uzraudzību, kuru De Keyser kundze nesen tik rūpīgi veica un kura, manuprāt, mūsu iestādēm
ir devusi nenovērtējamu pieredzi.

Es runāju par īpašu jautājumu — personīgi es nebiju pārsteigts, ka referendumam un tā
iznākumam sekoja karadarbības saasināšanās, ko daļēji izraisīja Sudānas institūcijas un
iestādes, jo īpaši Abjejas reģionā. Tāda notikumu gaita ir raksturīga Hartūmas
nekonsekventajai politikai — vispirms norādīt uz iespējamu risinājumu un tad pēkšņi bez
brīdinājuma to atsaukt. Šī politika arī ir radījusi katastrofas situāciju Sudānā.

Ļaujiet man sniegt ierosinājumu — Eiropas Ārējās darbības dienestā mēs esam izveidojuši
nodaļu, kas nodarbojas ar humanitāro krīžu jautājumiem. Tagad šai nodaļai būtu jāpievēršas
Abjejai, pirms tā tiek ierauta nekontrolējamā katastrofā. Šī nodaļa ir jāmobilizē, jo tā ir
pierādījusi savas spējas un vērtību, piemēram, Lībijas krīzes laikā. Es uzskatu, ka šī nodaļa
šodien ir jāskubina sagatavot plānu un iesniegt to Ārlietu komitejā, izskaidrojot savu
turpmāko rīcību un tā pierādot, cik efektīva ir Eiropas Savienības ārlietu politika, ja mēs
visi sadarbojamies, lai sasniegtu iespējami labāku rezultātu.

Mans beidzamais ieteikums skar mūsu attiecības ar Ķīnu — mēs no visām pusēm dzirdam,
ka Ķīnai ir liela loma Sudānā, gandrīz vai mistiska ietekme, no kuras mums būtu jābīstas.
Pašlaik es ieteiktu ļoti piesardzīgas, bet labvēlīgas attiecības ar Ķīnu, lai mēs varētu novērtēt,
vai bez ekonomiskām interesēm tā vēlas risināt arī cilvēktiesību jautājumus.

Ana Gomes (S&D).   – Priekšsēdētājas kundze, ES ir jāturpina izdarīt spiedienu uz Sudānas
valdību, lai tā atvelk karaspēku no robežpilsētas Abjejas. Ir steidzami vajadzīgs Abjejas
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problēmas risinājums, lai novērstu bruņota konflikta saasināšanos starp Sudānu un
Dienvidsudānu. Šis konflikts apdraud miera procesu, kas bija jāuzsāk pēc 2011. gada
janvāra referenduma.

ANO helikoptera apšaude no zemessardzes puses maija beigās bija nedzirdēta un gļēvulīga
rīcība, tikpat nedzirdēta kā Hartūmas valdības prasība, lai pēc 9. jūlija tiek izvesti ANO
miera uzturēšanas spēki. ANO spēku klātbūtne ir vajadzīga kā vēl nekad, lai palīdzētu
novērot iesaistītās puses un stabilizētu šo reģionu, neļaujot konfliktam izplatīties.

Lai nodrošinātu miermīlīgu Dienvidsudānas pāreju uz neatkarību, cīņai pret visatļautību
abās valstīs un to kaimiņvalstīs, kuras nevajadzīgi iejaucas Sudānas lietās, ES darba kārtībā
ir jāpiešķir prioritāte. ES nedrīkst pakļauties kārdinājumam iesaistīties iespējami „izdevīgos
darījumos” ar prezidentu al-Bashir, aizmirstot, ka viņš un viņa rokaspuiši ir jāiesūdz
Starptautiskajā Krimināltiesā (ICC) par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci,
ko viņi nodarījuši Sudānas tautai Dārfūrā.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Priekšsēdētājas kundze, nesenais Dienvidsudānas
referendums par neatkarību ir ievadījis jaunu laikmetu politiskajās attiecībās ar šo jauno
valsti. Līdz ar šīs jaunās valsts izveidi Sudānas iekšējie jautājumi ir kļuvuši par
starptautiskiem jautājumiem. Visas attiecības ar Hartūmu, jo īpaši drošības jautājumos,
tagad kļūs par starptautiskām attiecībām, un tāpēc uz tām attieksies starptautiskās tiesības.

Mēs tāpēc atzinīgi vērtējam veidu, kā dažādas iesaistītās puses veic savus uzdevumus, un
šajā sakarībā mums ir jāuzskaita daži no lielākajiem tūlītējiem uzdevumiem, ar kuriem būs
jāsastopas jaunizveidotajai valstij. Pirmkārt, starp iesaistītajām pusēm man jāpiemin
Dienvidāfrikas un Āfrikas Savienības prezidents Thabo Mbeki, kas veica starpnieka
uzdevumus, un, manuprāt, ir jāuzsver arī mūsu pašu īpašās pārstāves Sudānā
Rosalind Marsden starpnieces loma.

Otrkārt, jaunās valsts pievienošanās Kotonū nolīgumam paver jaunas iespējas attīstības
sadarbībai un attiecībām ar Eiropas Savienību. Manuprāt, šādām attiecībām ir jābūt
obligātām, un mums ir jādara viss iespējamais, lai veicinātu steidzamu šā nolīguma
ratifikāciju.

Treškārt, ir jāattīsta pārvaldības veiktspēja, lai risinātu milzīgās problēmas, ar ko jāsastopas
šai jaunajai, vēl nedrošajai valstij. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāpievērš uzmanība arī šim
jautājumam.

Ceturtkārt, mēs nedrīkstam aizmirst, ka uzmanība ir jāpievērš arī notikumiem
Ziemeļsudānā, kura gatavojas izstrādāt jaunu konstitūciju.

Visbeidzot, Dārfūras reģionā situācija ir ļoti nedroša, bet valdība vēlas vienpusēji 2011. gada
1. jūlijā organizēt referendumu par reģiona statusu.

Es, protams, atzinīgi vērtēju attīstības komisāra un viņa personāla iesaistīšanos šajā svarīgajā
jautājumā. Viņš ir sapratis, ka šis izšķirošais posms, kas noteiks Dienvidsudānas nākotni,
ir arī nopietns Eiropas Savienības un citu valstu spēka pārbaudījums.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Priekšsēdētājas kundze, tuvojas ilgi gaidītais 9. jūlijs.
Dienvidsudāna kļūs oficiāli neatkarīga — nācija, kas atklāti aizstāv kristīgās ticības galvenās
vērtības, bet arī nācija, kuras griba tiks nopietni pārbaudīta, jo vecais lapsa Omar al-Bashir
ir varbūt zaudējis matus, bet ne savus vecos stiķus. Viņš ir sācis slepkavot iedzīvotājus
Abjejas reģionā. Šķiet, ka ir sākusies Dienvidngokas dinku tautības cilvēku etniskā tīrīšana.
Apvienoto Nāciju Organizācijas darbinieku dzīve tur vairs nav droša.
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Baronese Ashton zina, ka mēs atbalstām viņas cilvēktiesību politiku, un attiecībā uz Bengāzī
dumpiniekiem viņa izdarīja nepārprotami pareizu izvēli. Izdariet tādu pašu izvēli arī
attiecībā uz Omar al-Bashir, jo Dienvidsudānas iedzīvotāji ir pelnījuši lielu atbalstu.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, februārī daudzi cilvēki, tostarp
arī Parlamenta deputāti, bija cerību un bažu pilni attiecībā uz Sudānas nākotni. Valdīja
dažādi viedokļi par vardarbīgu sadursmju risku. Bija skaidrs, ka Sudānas iedzīvotāji ir
sastapušies ar lielām problēmām un ka viņiem ir vajadzīga palīdzība. Tagad atkal situācija
Sudānā ir plašsaziņas līdzekļu uzmanības centrā. Neseno notikumu iemesls ir neatrisinātie
jautājumi, kas saistīti ar gaidāmo Dienvidsudānas neatkarību, un šīs problēmas nevar
atrisināt ar ieroču palīdzību. Es tāpēc atzinīgi vērtēju neseno vienošanos par demilitarizēto
zonu starp nākamo Ziemeļsudānas un Dienvidsudānas valstu robežu, vienošanos, kurā
par starpnieku bija pieaicināta Dienvidāfrikas Savienība. 7000 vīru lielais ANO karaspēks,
kas veidots pēc ANO misijas Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUC) parauga, varētu
nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Ja mēs palūkojamies uz Kongo, tad redzam, ko MONUC
karaspēks var pastrādāt.

Palīdzībai Sudānai ir jābūt objektīvai, un tā nedrīkst būt saistīta ar jebkādām interešu
grupām. Tai galvenokārt ir jāņem vērā Dienvidsudānas un Ziemeļsudānas iedzīvotāju
intereses, un tās attiecas gan uz materiālo, gan diplomātisko palīdzību. Lai izvairītos no
konflikta turpmākās saasināšanās, ir jāpārtrauc piegādāt Sudānai ieročus. Mēs aicinām
pārtraukt jebkuru civilpersonu un militārpersonu sadarbību un militāro mācību misijas.

Michèle Striffler (PPE).   – (FR) Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi! Mēs,
protams, atzinīgi vērtējam miermīlīgo un ticamo veidu, kādā janvārī notika Dienvidsudānaas
referendums par pašnoteikšanos. Kā jau teikts, Dienvidsudāna pasludinās neatkarību
2011. gada 9. jūlijā. Problēmas ir milzīgas — gan jaunās valsts iekšējā organizēšanā, gan
tās attiecībās ar Sudānu pie kopējām robežām un Abjejas reģionā, kas bagāts ar naftu.

Gan Sudānai, gan Dienvidsudānai ir jāatrisina lielu humanitāru vajadzību problēmas.
Galvenās problēmas ir drošība, postā nonākušie iedzīvotāji un humanitāro principu
ievērošana. Krīze vēl nepavisam nav beigusies. Ir svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība nepamet
šo reģionu un cieši iesaistās humānās palīdzības pasākumos. Mums ir uzmanīgi jāseko
situācijas attīstībai — tā jau tagad ir briesmīga, bet, iespējams, tā var vēl pasliktināties un
apdraudēt reģiona stabilitāti.

Ir svarīgi arī, lai attīstības palīdzība, kas organizēta Dienvidsudānā, tiktu koordinēta un
papildināta ar humāno palīdzību. Saikne starp steidzamām vajadzībām un attīstības
vajadzībām ir ļoti svarīga, jo valsts infrastruktūras ir ļoti vājas, bet humanitārā krīze tik ātri
nebeigsies. Attīstības palīdzībai ir jāsniedz atbalsts valsts infrastruktūrām un jānodrošina
iedzīvotāju piekļuve pamatpakalpojumiem, kurus pašlaik organizē nevalstiskās (NVO) un
starptautiskās organizācijas.

Līdzās notikumiem Dienvidsudānā un Abjejā mēs nedrīkstam aizmirst arī situāciju Dārfūrā,
ko uzskata par vislielāko humanitāro krīzi pasaulē. Miljoniem cilvēku dzīvības vēl aizvien
ir atkarīgas no ārējās pasaules.

Visbeidzot, tā kā man vēl ir dažas minūtes laika, es vēlos apsveikt Piebalga kungu par
ārkārtīgi labi paveikto darbu.

Richard Howitt (S&D).   – Priekšsēdētājas kundze, šajā pēcpusdienā es vēlos uzsvērt
vajadzību, lai ES sadarbotos ar Dienvidsudānu valsts demokratizēšanā un iestāžu veidošanā.
Jā, tā būs valsts ar vienu no augstākajiem zīdaiņu mirstības līmeņiem un zemākajiem
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izglītības līmeņa rādītājiem pasaulē, un tāpēc tai ir steidzami jāpievienojas Kotonū
nolīgumam, lai piekļūtu Eiropas Attīstības fondam un taisnīgiem parādu sloga
atvieglojumiem. ES ir jālepojas ar savu ieguldījumu lielā mērā miermīlīgā un godīgā
referenduma procesā — par personīgo vadību cieņa pienākas manai kolēģei Veronique
De Keyser —, un tagad ES par prioritāru ir jāuzskata palīdzības sniegšana Dienvidsudānai
konstitūcijas pārskatīšanas procesā, kas ļaus iedibināt daudzpartiju sistēmu un novērst
korupcijas iesakņošanos jau pašā sākumā.

Priekšsēdētājas kundze, Dienvidsudānai vissvarīgākais datums ir 9. jūlijs; un lai gan
Ziemeļsudānā Vispārējais miera nolīgums pārstāj būt spēkā, taču tās pienākumi līdz ar to
nebeidzas. Pastāv vardarbības draudi ne tikai Dienvidsudānā, bet arī Ziemeļsudānas Zilās
Nīlas un Dienvidkordofānas pavalstīs, kā arī Dārfūrā. Es vēlos, lai Piebalga kungs savā
atbildē paskaidro, ko ES dara, lai apkarotu cilvēktiesību pārkāpumu palielināšanos, jo īpaši
attiecībā uz tādiem cilvēktiesību aizstāvjiem kā Hawa Abdulla no ĀS–ANO miera uzturēšanas
misijas, kas ir tikuši patvaļīgi aizturēti un piekauti.

Man bija privilēģija būt klāt, kad tika izveidota pasaulē pirmā jaunā valsts šajā gadu tūkstotī
— Austrumtimoras valsts. Es ceru, ka Dienvidsudāna spēs panākt neatkarību bez traģiskā
pārejas perioda, kādu piedzīvoja Austrumtimoras iedzīvotāji, un nodrošinās Sudānas
iedzīvotājiem mieru un labklājību pēc lielām ciešanām, kas izraisīja visilgāko pilsoņu karu
Āfrikā.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Priekšsēdētājas kundze, ir grūti pārraudzīt visus pasākumus
jaunas valsts miermīlīgas veidošanās procesā. Galvenais mērķis ir miera nosargāšana,
nezaudējot vienošanos pasaules mērogā.

Hartūmas militārā darbība Abjejā apdraud vispārējos rezultātus, lai gan ne Āfrikas 54. valsts
dibināšanu 9. jūlijā.

Dienvidi nedrīkst reaģēt uz provokācijām un izlaist no acīm galveno mērķi, kas ir ne tikai
neatkarība, bet arī pienācīgu iestāžu izveide un iedzīvotāju, no kuriem 90 % dzīvo zem
nabadzības sliekšņa, labklājības veicināšana. Iedzīvotāji, visticamāk, negūs labumu no
ārvalstu investīcijām, lai gan tās droši vien būs pārredzamas un nebūs vērstas uz laupīšanu.

Es uzskatu, ka ārvalstu investīciju problēma Dienvidsudānā drīz kļūs par jaunu frontes
līniju, kas Eiropas Savienībai būs jāuzrauga, kā arī jāapliecina uzticamība, ko tā pēdējos
gados ir šajā reģionā ieguvusi.

Charles Tannock (ECR).   – Priekšsēdētājas kundze, Dienvidsudāna 9. jūlijā pasludinās
neatkarību kā jauna angliski runājoša Āfrikas valsts. ES ir pamatoti atbalstījusi VMN
(Vispārējā miera nolīguma) procesu un referendumu Dienvidsudānā. Tomēr daži nākamie
mēneši būs kritiski. Dienvidsudānai ir jāļauj kļūt par dzīvotspējīgu suverēnu valsti. Pat bez
naidīgas kaimiņvalsts ziemeļos Dienvidsudānai ir milzīgas attīstības problēmas. Tai nav
pienācīgas infrastruktūras. Plaši izplatīti ir kopienu konflikti. Veselības aprūpes rādītāji ir
vissliktākie pasaulē, un ekonomika ir gandrīz pilnīgi atkarīga no naftas eksporta.

Tāpēc ir svarīgi palielināt ES attīstības un humāno palīdzību Dienvidsudānai. Dienvidsudānai
ir vajadzīgs arī nepārprotams ES politiskais atbalsts. Tas, ka Hartūmas valdība sagrāba
apstrīdēto Abjejas robežreģionu, liecina par to, ka prezidents al-Bashir nav samierinājies
ar valsts sadalīšanu. Visbeidzot, es ceru, ka Dienvidsudāna piepildīs savus sapņus un būs
pirmā Āfrikas Savienības valsts, kas no jauna atzīs Somālijas Demokrātisko Republiku par
stabilu neatkarīgu valsti.
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Charalampos Angourakis (GUE/NGL)  . – (EL) Priekšsēdētājas kundze, nesenās sadursmes
Abjejā liecina par to, cik nepamatotas bija ASV un Eiropas Savienības gaviles pēc
referenduma. Mēs vēlreiz varam pārliecināties, ka imperiālistu miers ir tikpat asiņains kā
viņu karš. Acīmredzot Ziemeļiem un Dienvidiem, kuros saskaras imperiālistu intereses un
kuri ir krituši par upuri savstarpējiem konfliktiem un „skaldi un valdi” politikai, būs grūti
izvairīties no tiešām sadursmēm.

Dažādas imperiālistiskas valstis ir 20 gadus centušās izmantot naftas un zelta, vara un
urāna atradnes Abjejā. Iekšējie konflikti draud ar jaunu, vēl asiņaināku karu, jo tajos ir tieši
iesaistījušās NATO, ASV un Eiropas Savienība, un pēc šāda scenārija pēc kara Lībijā tiecas
spēki, kurus apvieno euro.

Mums ir steidzami jāizbeidz imperiālistu intervence Sudānā, kā arī karadarbība un konflikti
starp Ziemeļsudānu un Dienvidsudānu. Mēs uzskatām, ka Sudānas iedzīvotājiem gan
ziemeļos, gan dienvidos ir pašiem jālemj savs liktenis. Tas ir vienīgais veids, kā izvairīties
no kara, un vienīgais veids, kā pārvaldīt savas valsts bagātības un iet citādu attīstības ceļu.

Joachim Zeller (PPE).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi! Kā
Parlamenta vēlēšanu novērotājam man bija izdevība būt klāt Dienvidsudānas neatkarības
referendumā, un mani ļoti iespaidoja Dienvidsudānas iedzīvotāju lielā vēlme pašiem
turpmāk izlemt savas valsts likteni.

Es biju arī liecinieks Dienvidsudānas iedzīvotāju lielajām cerībām, kuri bija nolēmuši
atbrīvot savu valsti no verdzības. Tūkstošiem, iespējams, pat desmitiem tūkstošu valsts
iekšienē pārvietotu personu, kas pēc gadu desmitiem ilgām kaujām dienvidos bija nokļuvuši
bēgļu nometnēs ziemeļos, tagad atgriezās savās mājās dienvidos.

Protams, Dienvidsudānas iedzīvotāji vēlas savas valsts neatkarību, bet pirmām kārtām viņi
vēlas dzīvot mierā un pēc gadu desmitiem ilgā kara, kurā miljoniem dienvidsudāniešu
zaudēja dzīvību, veidot labāku nākotni.

Ir paredzēts, ka jaunā Dienvidsudānas valsts kļūs oficiāli neatkarīga 9. jūlijā, papildinot
mūsu pasaules valstu saimi. Apstākļi, kādos tā atrodas, ir neiedomājami slikti, un par to
jau, protams, ir daudz runāts. 70 % no iedzīvotājiem ir klejojoši liellopu audzētāji. 80 % ir
analfabēti. Strīds par Abjeju izvēršas par militāru konfliktu, kurā ir jau nāves gadījumi un
ievainotie. It kā ar to vien nepietiktu, antagonisms starp ciltīm un bruņotiem grupējumiem
Dienvidsudānā padziļinās, un novērotāji lēš, ka kopš janvāra jau vairāk nekā tūkstotis
cilvēku ir zaudējuši dzīvību. Ievainotie un vardarbībā cietušie pat netiek skaitīti.

Sudāna bija vāja valsts. Pastāv risks, ka arī Dienvidsudāna jau no tās dibināšanas brīža būs
vāja valsts. Es esmu stingri pārliecināts, ka šo valstu koloniālās vēstures dēļ Eiropai ir lielas
saistības pret šo reģionu. Šī situācija Apvienoto Nāciju Organizācijai un Āfrikas Savienībai
ir jārisina ar Eiropas kopējās ārpolitikas palīdzību, un tā dod šai politikai izdevību pierādīt
savu efektivitāti. Ir jāpalīdz ne tikai ar naudu, bet jāsniedz arī atbalsts nestabilajai un topošajai
pilsoniskajai sabiedrībai. Mums ir jāiesaistās intensīvās sarunās ar tiem, kuru rokās ir valsts
nākotne, proti, ar cilšu un militāro grupējumu vadoņiem, lai tie nepieviltu savas valsts
iedzīvotāju cerības.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Priekšsēdētājas kundze, pēc nepilna mēneša tiks pasludināta
Dienvidsudānas neatkarība, kas janvāra referendumā saņēma lielu atbalstu. Diemžēl šajā
laikā netika atrisināti strīdi par robežu demarkāciju un ienākumu sadali no naftas ieguves.
Tāpēc jaunās valsts izveidi aptumšo konflikti. Es uzskatu, ka jāpalielina centieni šos
jautājumus atrisināt diplomātiskā ceļā, iesaistot arī Eiropas Savienību.
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Mēs atzinīgi vērtējam jūsu un mūsu kolēģu Sudānas apmeklējumu, tostarp De Keyser kundzes
darbību. Tomēr pēdējā laikā, kā jūs zināt, situācija ir krasi pasliktinājusies. Vairāk nekā
80 000 iedzīvotāju ir pametuši savas mājas, kas liecina par draudošu humanitāro krīzi. Es
vēlos jautāt komisāram par iespēju nosūtīt uz šo teritoriju miera uzturēšanas spēkus, ņemot
vērā vakardienas ANO paziņojumu, kurā ir atzīts, ka tās spēki nesenā saspīlējuma laikā ir
rīkojušies neizlēmīgi.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Priekšsēdētājas kundze, pirms dažām stundām
Sudānas valdība paziņoja Apvienoto Nāciju Organizācijai, ka tiks nodrošināti vajadzīgie
apstākļi, lai tūkstošiem iedzīvotāju, kas bija devušies projām no apstrīdētā Abjejas reģiona
pie robežas starp Ziemeļsudānu un Dienvidsudānu, varētu atgriezties savās mājās.

Kā mēs zinām, iedzīvotāju pārvietošana vienmēr notiek ļoti ātri, bet to atgriešanās prasa
laiku un rada ievērojamas humanitāras un sociālas problēmas. Es tāpēc ierosinu, lai Eiropas
Savienība pēc iespējas ātrāk organizē uzraudzības misiju pēc Balkānu parauga. Šo misiju,
protams, varētu veikt ar Āfrikas Savienības palīdzību, un nav nekāda iemesla, lai tajā
neiesaistītu arī trešās valstis.

Visbeidzot, vēlos teikt dažus vārdus par baumām, kas tiek izplatītas attiecībā uz „etniskas
tīrīšanas” iespēju šajā reģionā. Ja aizdomas izrādīsies patiesas, starptautiskajai sabiedrībai,
Eiropas Savienības mudinātai, protams, būs jārīkojas. Nekādā ziņā nedrīkst pieļaut, ka
atkārtotos bijušās Dienvidslāvijas traģēdija.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Priekšsēdētājas kundze, referenduma iznākumu par
Dienvidsudānas neatkarību atzinīgi vērtēja diezgan daudz cilvēku. Tā rezultātā tika izveidota
Āfrikas 54. valsts.

Tomēr pašreizējie notikumi ir nedaudz mazinājuši entuziasmu. Mums ir jābūt reālistiem
un jāatzīst, ka pašlaik Sudānas miermīlīga sadalīšana ir apdraudēta. Sudānas valdības spēku
veiktā apstrīdētā Abjejas reģiona okupācija 21. maijā un vardarbība, kas vakar tai sekoja,
kā arī vardarbība Kadugli pilsētā, liecina, ka pilsoņu karš starp ziemeļiem un dienvidiem
var atsākties jebkuru brīdi. No tā, protams, ir jāizvairās par katru cenu, un mums par to ir
nepārprotami jāpaziņo.

Militārās operācija, ko veic Sudānas valdība un Abjejas zemessardze, ir nopietns Vispārējā
miera nolīguma pārkāpums. Es esmu stingri pārliecināts, ka mēs visi esam vienisprātis par
to, ka ir jāizvairās no vardarbības eskalācijas, jo tā var novest pie cilvēku zaudējumiem. No
gada sākuma drošības situācija ir jārisina saskaņā ar Kadugli un Abjejas nolīgumiem,
manuprāt, iejaucoties arī ANO apvienotajiem drošības spēkiem.

Pat tad, ja tiks pārvarēti šie šķēršļi, saglabāsies vēl neskaitāmi jautājumi par abu valstu
dzīvotspēju un to līdzāspastāvēšanu bijušajā Sudānas teritorijā. Ir vajadzīga politiska griba
un gatavība iesaistīties dialogā, jo ir vesela virkne neatrisinātu jautājumu — kopējās robežas,
pilsonība, starptautiskās saistības un, protams, naftas resursi.

No otras puses, es vēlos uzsvērt cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos un tiesiskuma
jautājumu Sudānā, kurā mēs pēdējā laikā esam bijuši par lieciniekiem patvaļīgai
apcietināšanai. Man ir jāatgādina jums, ka uz Omar al-Bashir vēl aizvien attiecas
starptautiskais apcietināšanas orderis, lai gan šīs valsts iestādes to ignorē.

Es beigšu savu runu ar pozitīvu ziņu. Es atzinīgi vērtēju triju bulgāru ķīlnieku atbrīvošanu,
kuri strādāja ANO Humānās gaisa satiksmes dienestā un kurus janvārī nolaupīja Dārfūrā.
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Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Priekšsēdētājas kundze, asiņainais pilsoņu karš, kas
Sudānā norisinājās ilgāk par diviem gadu desmitiem, ir izpostījis valsti, iznīcinājis daudz
iedzīvotāju un atstājis traģiskas sekas miljoniem iedzīvotāju dzīvē. Pilsoņu kara laikā
pastrādātajām vardarbībām pienāca gals līdz ar miera nolīguma parakstīšanu, kura
neatņemama sastāvdaļa bija veiksmīgs referendums.

Profilakse ir vislabākā ārstniecība, un tāpēc es esmu stingri pārliecināts, ka tie ES resursi,
kas paredzēti Sudānai, ir jāpiešķir ne tikai humānajai un attīstības palīdzībai, bet arī
demokrātiskas kontroles un tiesiskuma atbalstam, kas ir galvenie priekšnosacījumi, lai
tiktu īstenotas kara posta skarto Sudānas iedzīvotāju cilvēktiesības.

Referenduma iznākums nepārprotami liecina par Dienvidsudānas pārsvarā kristīgo
iedzīvotāju tieksmi pēc neatkarības. Ja tiks panākta neatkarība — un, manuprāt, tas jau
notiek —, Dienvidsudānai kā pasaules jaunākajai valstij būs vajadzīga palīdzība un atbalsts.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Priekšsēdētājas kundze, es pilnīgi piekrītu
baroneses Ashton paziņojumam un deklarācijai, bet man ir arī bažas par šīs valsts turpmāko
attīstību.

Sudānas Abjejas reģionu jau daudzus gadus ir plosījuši konflikti. Pilsoņu karš, kas ilga
vairāk nekā 20 gadu, beidzās pirms nepilniem sešiem gadiem. Šis bija galvenais konfliktu
reģions, un saskaņā ar Starptautiskās krīzes grupas paziņojumu notikumi šajā valsts daļā
ietekmēs visas Sudānas likteni. Vai valstij izdosies saglabāt mieru, vai arī tā iegrims jaunā
karā?

Ja dienvidu daļa atdalīsies, mums būs jāatbalsta pēc iespējas mierīgāka pāreja. Es tāpēc
atzinīgi vērtēju Komisiju, kas nosoda spēka lietošanu pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem,
kuri ir bijuši un vēl aizvien ir Sudānas armijas intervences un okupācijas upuri.

ES ir iespēja nodrošināt mieru, atbalstīt šā reģiona stabilitāti un ne tikai nostiprināt savu
stāvokli kā lielākajai līdzekļu devējai pasaulē, bet arī palielināt savu politisko ietekmi un,
pirmkārt, palīdzēt šīs valsts iedzīvotājiem.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Priekšsēdētājas kundze, es vēlos vērst jūsu
uzmanību uz, manuprāt, ļoti svarīgu faktoru. Mēs visi Parlamentā priecājamies par to, ka
referenduma rezultātā tiks nodibināta jauna valsts — Dienvidsudāna. Tomēr ir jāuzsver,
ka tā ir tikai iespēja, jo šodien šai valstij trūkst ikvienai valstij raksturīgo pamatpazīmju.
Tai trūkst iestāžu un kompetentu amatpersonu, tai nav tieslietu sistēmas. Citiem vārdiem
sakot, ceļš ir vaļā dažādiem spēkiem, kas varētu apdraudēt mieru un drošību šajā valstī.
Tāpēc es uzskatu, ka bez svarīgās humānās palīdzības ir jāgarantē arī drošība un ka
pašreizējiem ANO spēkiem ir jāpaliek šajā valstī.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Priekšsēdētājas kundze, arī es atzinīgi vērtēju Komisijas
priekšsēdētāja vietnieces paziņojumu laikā, kad padziļinās konflikts starp abām pusēm. Es
uzskatu, ka politiskajiem līderiem ir jārespektē tautas griba, kas izteikta referendumā par
neatkarību. Sudānai ir gara vardarbīgu iekšēju apvērsumu vēsture, un nesenie notikumi
liecina par atgriešanos pie pagātnes. Es vēlos uzsvērt īpaši grūto iedzīvotāju situāciju
konflikta zonās. Pastāv risks izraisīt humanitāru katastrofu, ja starptautiskā sabiedrība
neiejauksies.

Turklāt teritorijās, kuras aizstāv ANO karaspēks, ir ziņots par uzbrukumiem, kas apdraud
karavīru dzīvības un bēgļu atgriešanos. Ir svarīgi pakāpeniski atbruņot grupas, kas kavē
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referenduma rezultātu īstenošanu. Nelikumīga ieroču tirdzniecība šajā reģionā veicina
dumpinieku nemierus un apdraud jaunās valsts neatkarību.

Seán Kelly (PPE).   – Priekšsēdētājas kundze, šodienas diskusijas par Sudānu un
Dienvidsudānu iepriecina un dod cerību pasaulē, kurā ir vairāk sliktu nekā labu ziņu.

Eiropas Savienībai ir gan iespējas, gan atbildība palīdzēt jaunajai valstij, nodrošinot
demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu Sudānā un Dienvidsudānā. Jo īpaši
Eiropas Savienības vēsture — Roberta Šūmana Savienības dibināšanas principi, kas
pamatojas uz mieru un labklājību — piešķir mums šo īpašo stāvokli, kuru nevarētu ieņemt
neviena cita lielvalsts visā pasaulē, jo tad valdītu uzskats, ka tās izmanto Sudānu savai
iekšpolitikai un ārpolitikai.

Sadarbojoties ar ANO, mēs varam daudz ko paveikt šo jauno valstu labā, jo īpaši
Dienvidsudānas labā, nodrošinot tās pret pilsoņu kariem, kas bieži pavada jaunu valstu
izveidi.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Priekšsēdētājas kundze, pēc neatkarības
iestāšanās, kam jānotiek tieši pēc viena mēneša, Dienvidsudānai būs jārisina vairākas
humanitāras un sociāli ekonomiskas problēmas. Ņemot vērā šos apstākļus, ārējai palīdzībai
Dienvidsudānas cīņā pret galēju nabadzību, vietējo organizāciju stiprināšanā un mierīgas
dzīves priekšrocību nodrošināšanā visiem iedzīvotājiem daudzu gadu gaitā būs vislielākā
nozīme.

Lai gan ir gaidāms, ka Dienvidsudāna iesniegs pieteikumu, lai pievienotos Kotonū
nolīgumam, 10. Eiropas Attīstības fonds būs tai pieejams tikai labu laiku pēc pievienošanās
nolīgumam. Tāpēc pastāv risks, ka nepietiks finansējuma tūlīt pēc referenduma, kad
Dienvidsudāna būs neaizsargāta un pastāvēs valsts sabrukuma risks. Tas ir katrā ziņā
jānovērš, jo tad valstij draudēs humanitāra katastrofa, un mums ir jādara viss, kas ir mūsu
spēkos, lai palīdzētu sudāniešiem izturēt šo kritisko periodu un nepieļaut asiņaino konfliktu
atkārtošanos.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Priekšsēdētājas kundze, Ziemeļu armija izdzina 15 000
Dienvidsudānas atbalstītāju no pilsētas, un tagad pēkšņi viņi, protams, vēlas divreiz ātrāk
armijas aizsegā organizēt Abjejā referendumu, lai gan iepriekš tie nespēja vienoties ar
Dienvidsudānu, kam piešķirt balsstiesības. Tas ir patiešām grotesks pasākums.

Gadu desmitiem ilgā pilsoņkara strīda ābols bija ne tikai nesaskaņas par īpašumiem un
piederību Abjejā, nesaskaņas radās arī atšķirīgu reliģiju dēļ — proti, musulmanisma dēļ
ziemeļos un kristīgās ticības un pagānisku reliģiju dēļ Dienvidsudānā, kuras bija spiestas
sadzīvot iepriekšējo koloniālo varas iestāžu nevērīgi nosprausto robežu dēļ. Apsverot
nesenās domstarpības, šo apstākli nedrīkst aizmirst.

Referendums nemaz nebūtu bijis iespējams, ja nebūtu atrisināts Abjejas vēlētāju statuss.
Mēs nedrīkstam aizmirst arī tādā pašā mērā apstrīdētos Zilās Nīlas un Dienvidkordofānas
reģionus ar Nūbijas kalniem. Manuprāt, tā būtu liela nevērība, un tas nedrīkst notikt.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es nekad neesmu
uzticējies prezidentam al-Bashir, un es viņam neuzticos arī tagad. Tāpēc ir gluži skaidrs,
ka esmu pesimists attiecībā uz to, kas var notikt Sudānā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka
šis prezidents cenšas ar militāru spēku veikt intervenci dienvidos, okupējot dažas no šīs
teritorijas daļām vai arī svarīgas pilsētas, vai sagrābjot izejvielas.
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No šā viedokļa būtu interesanti uzzināt, kādus aizsargpasākumus vai aizsarglīdzekļus ir
sagatavojis Augstās pārstāves birojs, lai to novērstu — varbūt sadarbībā ar ANO vai Āfrikas
Savienību —, no vienas puses, un, protams, būtu interesanti redzēt arī metodi vai
pasākumus, kādus veiks birojs, ja tas notiks, kā arī, ja Ziemeļsudāna pārkāps parakstīto
miera līgumu, kas, manuprāt, patiešām notiks.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Priekšsēdētājas kundze, Dienvidsudāna ir valsts, kas ir
nobalsojusi par neatkarību, un tā kļūs par jaunāko Apvienoto Nāciju Organizācijas locekli.
Tā ir valsts, kas ir nobalsojusi par neatkarību, bet tā ir faktiski visādā ziņā atkarīga. Tā ir
atkarīga no saviem ziemeļu kaimiņiem, un tā ir atkarīga gan no Eiropas, gan apkārtējo
Āfrikas valstu palīdzības. Tā ir valsts, kuras vīrieši nav iemācījušies strādāt. Vīrieši tikai
nogaida, kad kāds pados zīmi, ka sākas karš, lai ķertos pie ieročiem un apkarotu cits citu.
Tā ir valsts, kurā strādā tikai sievietes un bērni, kurā bērni neapmeklē skolu un tāpēc nav
izglītoti. Tā ir valsts, kurā nav strādnieku, skolotāju un ārstu. Tā ir valsts, kurā viss ir jāsāk
no tukšas vietas, un tāpēc būs ļoti grūti un sarežģīti izveidot pienācīgu politisko sistēmu
un nostādīt valsti uz kājām. Tas ir grūts uzdevums ne tikai Eiropai, bet arī ANO.

Andris Piebalgs,    Komisijas loceklis, Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības Augstās
pārstāves ārpolitikā un drošības politikas jautājumos vārdā. – Priekšsēdētājas kundze, esmu
jums ļoti pateicīgs par plašo atbalstu stratēģijai, ar kuru jūs tikāt iepazīstināta. Es tikai īsi
pieskaršos dažiem jautājumiem, kas tika minēti debatēs.

Ziemeļsudānas un Dienvidsudānas iedzīvotāji ir, bez šaubām, savu valstu saimnieki. Mēs
atbalstām šo procesu, bet referendums katrā ziņā ir ūdensšķirtne — tā ir gluži jauna,
kvalitatīvi atšķirīga situācija. Tā nav iepriekšējā situācija. Jā, notiek vardarbība, ir grūtības,
bet situācija ir mainījusies. Tagad mēs redzam gaismu tuneļa galā. Tāpēc es vēlos teikt, ka
tā mums ir liela uzvara, jo mēs šo procesu atbalstījām politiski gan ar rīcību, gan finanšu
līdzekļiem. Tā ir pilnīgi jauna situācija.

Mēs nekad neielaidāmies kompromisos attiecībā uz cilvēktiesībām vai Starptautiskās
Krimināltiesas jautājumiem. Mūsu nostāja attiecībā uz ICC un cilvēktiesībām ir
nepārprotama. Ja notiek cilvēktiesību pārkāpumi, Augstā pārstāve sniedz stingrus un
skaidrus paziņojumus un izdara spiedienu uz iestādēm. Runā, ka šādiem paziņojumiem
neseko tūlītēja rīcība, bet pārmaiņas tomēr notiek. Tas nav viegls process, bet mēs turpināsim
risināt šos jautājumus.

Abjejā situācija ir grūta, bet Eiropas Savienības nostāja būs skaidra — stingrs okupācijas
nosodījums un prasība nekavējoties atrisināt situāciju. Faktiski lēmums ir jāpieņem
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomei. Tā arī nolems, vai tiks sūtīta vēl viena
misija un pieņemta vēl viena Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcija,
un mēs būsim tās lielākie atbalstītāji.

Mums ir galvenokārt jāpatur prātā mūsu stingrā politiskā nostāja un deklarācija par atbalstu
civiliedzīvotāju operācijām. Kā es teicu Dienvidsudānā, es uzskatu, ka mēs nevaram gaidīt,
lai visi jautājumi tiktu atrisināti līdz 9. jūlijam. Tiks izsludināta neatkarība, notiks ilgstošas
diskusijas, un galvenais ieguvums ir tas, ka Āfrikas Savienības augsta līmeņa darba grupu
Sudānas jautājumos, kuras priekšsēdētājs ir Thabo Mbeki, atbalsta abas puses — gan
Ziemeļsudāna, gan Dienvidsudāna. Mēs stingri atbalstām Mbeki darba grupu. Tāpēc mums
ir pamats domāt, ka visi grūtie jautājumi tiks atrisināti.
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Parādu jautājumā notiek darbs pie Lieliem parādiem apgrūtinātu nabadzīgo valstu (HIPC)
iniciatīvas. Tās īstenošanai ir vajadzīgs laiks, un Abjejas jautājums to neatviegloja. Taču šis
jautājums nav aizmirsts.

Ķīna ir pilntiesīga Drošības padomes locekle, un mēs arī to varam iesaistīt, un tā mums
varētu palīdzēt rast risinājumus šajā valstī. Pašreizējā posmā es nevaru apgalvot, ka mēs
esam aktīvi iesaistījuši ķīniešus. Viņi Sudānas ziemeļos nodarbojas ar naftas jautājumiem,
taču plašākas starptautiskas sabiedrības iesaistīšana palīdzētu rast aktuālu problēmu
risinājumus.

Visbeidzot, esmu jums ļoti pateicīgs par to, ka interesējaties par Sudānu. No vienas puses,
tā ir tālu no mums, bet, no otras puses, tā ir ļoti tuvu. Ja notiek nelaime, ja Āfrikā mirst
cilvēki, Eiropas Savienība nedrīkst palikt vienaldzīga, sakot „tas ir pārāk tālu”. Jūsu plašā
interese par šiem jautājumiem, protams, liek mums, Augstajai pārstāvei un man, censties
palīdzēt cilvēkiem nodrošināt mierīgu dzīvi.

Priekšsēdētāja.   – Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks ceturtdien, 9. jūnijā plkst. 12.00.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Fiorello Provera (EFD),    rakstiski. – (IT) Sudāna, Subsahāras Āfrikas lielākā valsts, atrodas
krustcelēs starp arābu un Āfrikas pasauli, kā arī starp daudzām neviendabīgām etniskām
grupām. Kopš neatkarības no Apvienotās Karalistes iegūšanas 1956. gadā tajā ir notikuši
neskaitāmi konflikti. Ar Naivašas nolīguma un Vispārējā miera nolīguma (VMN) 2005. gadā
parakstīšanu oficiāli izbeidzās 20 gadu ilgais konflikts starp ziemeļiem un dienvidiem.
2011. gada janvārī, kā paredzēts VMN, ar referendumu beidzās Dienvidsudānas ilgais ceļš
uz neatkarību no Ziemeļsudānas. Šajā ārkārtīgi nedrošajā pārejas posmā mums ir jāsaglabā
līdzsvarota pieeja ziemeļiem un dienvidiem, īpašu vērību veltot iestāžu veidošanai un
pārvaldības jautājumiem Dienvidsudānā. ES palīdzība Dienvidsudānai ir jāsniedz tādā
mērā, lai šī jaunā valsts spētu to efektīvi apgūt. Mums ir jānodrošina, lai turpmākā
finansējuma plūsma uz Džubu netiktu izmantota nelietderīgi, vai, kas ir vēl ļaunāk,
nepalielinātu jau tā plaši izplatīto korupciju. Eiropai ir jāpalielina arī savas saistības aizsargāt
kristīgās ticības minoritātes valsts ziemeļos, kas tiek aizvien vairāk pakļautas vajāšanai un
diskriminācijai.

15.  Šengenas acquis piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (debates)

Priekšsēdētāja.   – Nākamais darba kārtības punkts ir Coelho kunga Pilsoņu brīvību, tieslietu
un iekšlietu komitejas vārdā sniegtais ziņojums par projektu Padomes lēmumam par
Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā (1412/2010 –
C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE) (A7-0185/2011).

Carlos Coelho,    referents. – (PT) Priekšsēdētājas kundze, Győri kundze, komisāre, dāmas
un kungi! Es vēlētos izteikt sešus īsus punktus. Pirmkārt, par Šengenas stiprināšanu: cilvēku
brīva pārvietošanās ir viena no lielākajām ES veiksmēm un sasniegumiem, un Šengena ir
viens no galvenajiem Savienības pīlāriem. Tāpēc mēs esam starp tiem, kuri uzskata, ka to
nevajadzētu vājināt, bet drīzāk saglabāt un stiprināt. Es piekrītu piezīmēm, ko
komisāre Malmström nesen izteica šī jautājuma sakarā.

Piecas sākotnējās dalībvalstis ir devušas ceļu pašreizējām 25: 22 Savienības iekšienē un
trijām ārpus tās. Brīva pārvietošanās tādējādi ir garantēta teritorijā ar gandrīz 43 000 km
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garu ārējo jūras robežu un vairāk nekā 7 700 km garu sauszemes robežu, kas aptver 25
valstis un 400 miljonus cilvēku.

Otrkārt, par savstarpēju uzticēšanos: iekšējo robežu kontroles atcelšana pieprasa augsta
līmeņa savstarpēju uzticēšanos dalībvalstu starpā. Ir vajadzīga ātra un pienācīga informācijas
apmaiņa Šengenas informācijas sistēmas (SIS) ietvaros, laba policijas sadarbība un efektīva
kontrole uz ārējām robežām. Šengenas zonas drošība ir atkarīga no tā, cik rūpīgi un efektīvi
katra dalībvalsts veic pārbaudes uz savām ārējām robežām. Ja tas nenotiek, Šengenas zonas
drošība tiek vājināta, Eiropas Savienības uzticamība tiek iedragāta, un savstarpējā uzticēšanās
tiek sagrauta.

Treškārt, par vienlīdzīgiem noteikumiem: ir jābūt arī uzticībai procedūrām, kam jābūt
skaidrām un taisnīgām. Kandidātvalstīm ir jābūt spējīgām efektīvi un pareizi ieviest un
īstenot visus Šengenas kritērijus: tos pašus kritērijus, ko piemēroja iepriekšējām
kandidātvalstīm; ne vairāk, ne mazāk.

Ceturtkārt, par pārredzamību: mums ir jānodrošina lielāka pārredzamība gan brīvības,
gan drošības interesēs. Man žēl, ka Padome jau atkal nav pienācīgi rīkojusies attiecībā pret
Parlamentu, liedzot tā deputātiem piekļuvi novērtējuma ziņojumiem. Problēmu varēja
atrisināt, tikai pateicoties Rumānijas un Bulgārijas vēstnieku uzcītībai, kuri pieprasīja
ziņojumu deklasifikāciju un iesniegšanu Parlamentam, tādā veidā nodrošinot tā deputātiem
piekļuvi novērtējumu, ieteikumu un nobeiguma secinājumu saturam. Diemžēl Padome
atkārtoti nav respektējusi Parlamentu. Tieši šī pārredzamība ir vajadzīga, lai pievērstos
norādītajām, neatrisinātajām problēmām, jo, kaut arī tās nav šķērslis šo divu valstu
pilntiesīgai dalībai Šengenā, tām jābūt pakļautām novērtēšanas komisijas uzraudzībai, lai
pārliecinātos, ka ieteikumi ir ņemti vērā, kā arī novērotu notiekošās pārmaiņas. Parlaments
pieprasa pieeju šai informācijai.

Piektkārt, par Eiropas pilsonību: cik bieži mēs savās runās piesaucam Eiropas pilsonības
nozīmi? Kopš iestāšanās ES 2007. gadā gan Bulgārija, gan Rumānija ir pamatoti gaidījušas,
ka to pilsoņi kļūs par pilntiesīgiem ES pilsoņiem un varēs baudīt tās pašas tiesības, ko
pārējie ES pilsoņi, ieskaitot pārvietošanās brīvību Šengenas zonā. Tā ir Eiropas pilsonība,
ko mēs stiprinām, paplašinot Šengenas zonu.

Mans sestais un pēdējais punkts ir, ka abas valstis ir smagi strādājušas. Ir skaidrs, ka tās ir
jāapsveic ar to centieniem īstenot visas Šengenas prasības. Tas ir redzams novērtējuma
ziņojumos un turpmākos novērtējumu veikušo ekspertu vizīšu novērojumos. Tas bija
skaidri redzams arī mūsu vizītes laikā Bulgārijā un Rumānijā, un par to es gribētu pateikties
saviem rumāņu kolēģiem — Marinescu kungam, Enciu kungam un Weber kundzei, kā arī
saviem bulgāru kolēģiem —Kovatchev kungam un Nedelcheva kundzei. Tātad mēs varam
uzņemt Bulgāriju un Rumāniju Šengenas zonā, un es ceru, ka Padome ieņems tādu pašu
nostāju, tikko tā saņems mūsu pozitīvo viedokli.

SĒDI VADA: S. LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Enikő Győri,    Padomes priekšsēdētāja. – Priekšsēdētāja kungs, es esmu īpaši priecīga par
iespēju pārstāvēt Padomi debatēs par Šengenas zonas paplašināšanu, iekļaujot tajā Bulgāriju
un Rumāniju.

Šī vienmēr ir bijusi augsta prioritāte Ungārijas prezidentūrai. Tāpēc es esmu īpaši
iepriecināta, ka šobrīd gan Bulgārija, gan Rumānija ir saņēmušas pozitīvus novērtējumus
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par to tehnisko sagatavotību ieviest visu Šengenas acquis kopumu. Mēs priecājamies, ka
arī Parlaments savā novērtējumā ir nonācis pie līdzīgiem secinājumiem. Es īpaši izsaku
atzinību referentam Carlos Coelho par viņa profesionālo un personīgo atdevi.

Atļaujiet man uz mirkli atkāpties no protokola vēsturiskas atsauces labā! Kad Ungārijas
un citu jauno dalībvalstu no Centrāleiropas uzņemšanu Šengenā apdraudēja tehnisks
sarežģījums, kas bija saistīts ar Šengenas informācijas sistēmas SIS II attīstību, tā bija
toreizējā Portugāles prezidentūra, kas mums palīdzēja ar augstsirdīgu un atjautīgu
risinājumu.

Tāpat es gribētu pateikties arī priekšsēdētājam López Aguilar kungam un visiem Pilsoņu
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas locekļiem par viņu atdevi šajā jautājumā. Ungārijas
prezidentūra ir pielikusi ievērojamas pūles, lai virzītu šo dosjē. Prezidentūra ātri saprata,
ka ir jāpievēršas vairāku dalībvalstu pastāvīgajiem iebildumiem pret šo procesu.

Līdz ar to prezidentūra iekļāva jautājumu par situāciju attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas
pievienošanos Šengenai Tieslietu un iekšlietu (JHA) padomes 24. un 25. februāra tikšanās
dienaskārtībā. Šīs tikšanās laikā Padome apstiprināja prezidentūras secinājumus par
sasniegto progresu un nepieciešamību turpināt darbu pie visiem pieņemama risinājuma
panākšanas ciešā sadarbībā ar visām dalībvalstīm.

Gan Bulgārija, gan Rumānija ir paveikušas ļoti lielu darbu, lai piemērotu savu valstu politiku
un praksi Šengenas standartiem. Tas aptvēra tādas jomas kā datu aizsardzība, policijas
sadarbība, ārējo gaisa, jūras un sauszemes robežu aizsardzība, vīzu izsniegšana un atbilstoša
SIS un SIRENE funkciju īstenošana. Vienlaikus Rumānijas un Bulgārijas novērtējums
attiecībā uz Šengenu visās tā sadaļās tika pabeigts martā ar pozitīvu rezultātu. Pēc attiecīgo
ziņojumu pieņemšanas attiecīgajās Padomes darba grupās prezidentūra iesniedza
secinājumu projektu par novērtējuma procesa pabeigšanu JHA padomei, kas paredzēta
9. jūnijā.

Es zinu, ka šīs būs labas ziņas vairākumam šajā Parlamentā, jo īpaši Bulgārijas un Rumānijas
deputātiem. Tās iezīmēs ievērojamu soli šo valstu ceļā uz pilntiesīgu dalību Šengenā.
Padome turpinās uzraudzīt tālāko progresu visās jomās, jo rūpīga turpmākā pārbaude
notiek visās Šengenas valstīs. Šajā sakarā es cienījamajiem deputātiem varu apgalvot, ka
gan Bulgārija, gan Rumānija turpinās regulāri ziņot par veiktajiem pasākumiem, lai novērstu
atlikušās nepilnības. Tās pievērsīs īpašu uzmanību tālākai kontroles stiprināšanai pie savām
robežām, kā arī policijas pārrobežu sadarbības un vīzu izsniegšanas sistēmas uzlabošanai.

Kad Parlaments pieņems Coelho kunga sagatavoto ziņojumu un Padome pieņems
prezidentūras izstrādātos secinājumus, būs palicis tikai pats pēdējais solis — Padomes
lēmuma pieņemšana, kurai, kā mēs visi zinām, ir nepieciešama vienbalsība. Šajā sakarā es
gribētu uzsvērt, ka Padome pie šī jautājuma varētu atgriezties ļoti drīz, lai apsvērtu, kā tā
varētu veicināt procesu, iespējams, šā gada septembrī.

Referenta sagatavotais ziņojums skar jautājumu par piekļuvi klasificētiem dokumentiem
— kā referents arī minēja savās ievada piezīmēs —; tas bija svarīgs jautājums šī dosjē sakarā.
Parlamenta piekļuve klasificētajiem dokumentiem ir viens no nesakārtotajiem
starpinstitūciju jautājumiem starp Padomi un Parlamentu, ko Ungārijas prezidentūra tiecas
atrisināt. Lai gan mums ir izdevies vienoties par turpmāko rīcību attiecībā uz Parlamenta
delegācijām, atrastā risinājuma ieviešanai vēl vajadzīgs zināms laiks.

Tomēr Ungārijas prezidentūra jau kopš tās termiņa sākuma ir meklējusi tūlītēju risinājumu,
lai neaizkavētu Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Šengenas zonai. Tieši pēc Ungārijas
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prezidentūras ierosinājuma Padome atļāva Parlamentam piekļūt dokumentiem, kas attiecas
uz abu dalībvalstu pievienošanos Šengenas zonai.

Kopumā Ungārijas prezidentūra ir pārliecināta, ka Šengenas zonas paplašināšanās, iekļaujot
tajā Bulgāriju un Rumāniju šobrīd, kad tās atbilst visiem tehniskajiem un juridiskajiem
kritērijiem, būs izdevīga visai Šengenas sadarbībai un Eiropai kopumā, kur varēs ceļot no
Melnās jūras līdz Atlantijas okeānam bez prasības apstāties, lai uzrādītu pasi vai
identifikācijas karti. Mēs visi zinām, ka šī brīvā pārvietošanās ir viens no mūsu Eiropas
Savienības pamatiem — kaut kas mūsu pilsoņiem reāli pieejams, un tāda vērtība, kas mums
visiem jāaizsargā.

Cecilia Malmström,    Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs, Šengena patiešām ir
fantastisks sasniegums. Tā ir viena no vistaustāmākajām dāvanām, ko Eiropas institūcijas
ir sniegušas Eiropas pilsoņiem —iespēja, kā prezidentūra izteicās, faktiski aizbraukt no
Somijas līdz Portugālei, neapstājoties nevienā robežkontroles punktā. Mums ir jāaizsargā
Šengena, un aktualizējušās debates par robežu atjaunošanu ir jāpārtrauc. Mēs jau esam
vairākkārt diskutējuši par to, kā mums Šengena būtu jāstiprina, nevis jāvājina. Šajā ziņā
mums vajag vairāk — un nevis mazāk — Eiropas. Mums nepieciešama labāka novērtēšana,
labāki rīki un labākas vadlīnijas, un ieteikumi par to, kā interpretēt Šengenas acquis. Par to
šonedēļ Padomē diskutēs ar dalībvalstīm, bet vēlāk, jūnija beigās, arī Eiropadomē.

Es vēlētos apsveikt Rumāniju un Bulgāriju ar ievērojamajiem centieniem, ko tās ir
parādījušas. Es personīgi esmu redzējusi, ka tās ir veikušas daudz smaga darba. Viena no
priekšrocībām, pievienojoties vēlāk, ir iespēja gūt modernāko tehnoloģiju sniegto labumu.
Rumānijā un Bulgārijā ieviestās tehnoloģijas un paveiktais darbs ir atstājuši uz mani iespaidu,
un es vēlētos tās apsveikt par šiem ieguldījumiem. Rezultātā abas valstis šobrīd atbilst
Šengenas tehniskajiem kritērijiem, ir uzņēmušās saistības un ir pelnījušas Eiropas Savienības
uzticību. Komisija atzinīgi vērtē šo ziņojumu par Rumānijas un Bulgārijas veikumu, un es
vēlētos pateikties arī Coelho kungam un ēnu referentiem par šo ziņojumu un šo pieeju.

Komisija vienmēr ir uzskatījusi, ka nepastāv oficiāla saikne starp sadarbības un pārbaudes
mehānismu (CVM) un pievienošanos Šengenai. Tomēr mēs visi, protams, zinām, ka
pievienošanās Šengenai ir balstīta arī uz uzticēšanos, un uzticēšanās vai uzticēšanās trūkums
pēdējo nedēļu laikā ir plaši apspriesti. Lēmumu atcelt iekšējo robežu kontroli ar Rumāniju
un Bulgāriju jābalsta ne tikai uz tehnisko novērtējumu, bet arī uz šo uzticību, un diemžēl
šodien šīs uzticības nav. Tāpēc ir tik svarīgi, kā uzsvēra prezidentūra, strādāt ar dalībvalstīm,
lai rastu ātru risinājumu, kas ļautu iespējami drīz atcelt robežas.

Tam ir jāpaliek prioritātei. Padomei, kam šajā lietā ir teikšana, ir jānosaka precīzs regulējums
ar precīzu grafiku, kas saistīts ar robežkontroli, lai Rumānija un Bulgārija redzētu turpmāko
virzību. Tās ir parādījušas, ka ir gatavas pievienoties, ka ir panākušas vajadzīgo progresu,
un jācer, ka drīzumā radīsies iespēja panākt virzību uz priekšu un pieņemt Padomes
lēmumu.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    PPE grupas vārdā. – (ES) Priekšsēdētāja kungs,
es vēlētos apsveikt Coelho kungu, un es to daru tāpēc, ka viņa darbs ir viscaur precīzs. Es
tagad piebilstu, ka mums jāpalīdz Bulgārijai un Rumānijai. Es uzticos Bulgārijai un
Rumānijai. Tās ir labi un smagi strādājušas, un tām būtu jāsaņem tas, kas tām pienākas, —
šī nav dāvana.
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Padomes priekšsēdētājs un komisāre Malmström kundze ir paziņojuši, ka šīs abas valstis
atbilst tehniskajām un juridiskajām prasībām, un es pievienoju viņu balsīm savējo. Es
uzskatu, ka mums nebūtu jāņem vērā citi kritēriji kā vien strikti tehniskie un juridiskie.

Būtībā ir pieci kritēriji. Valstis atbilst šādiem kritērijiem: tās atbilst datu aizsardzības
prasībām, tās atbilst Šengenas informācijas sistēmas (SIS) prasībām, tās atbilst policijas
sadarbības prasībām, tās atbilst vīzu izsniegšanas prasībām, un tās atbilst ārējo gaisa, jūras
un sauszemes robežu kontroles prasībām. Stingri ņemot, tās atbilst arī SIS un SIRENE
(Supplementary Information Request at the National Entry) (Papildinformācijas pieprasījums
par valsts ziņojumiem) prasībām.

Līdz ar to Parlamentam vajadzētu nosūtīt nepārprotami skaidru ziņu Padomei un, jo īpaši,
to piecu valstu pastāvīgajām pārstāvniecībām, kuras es atturēšos minēt, bet kuras šodien
ir visu klātesošo prātos.

Es ticu, dāmas un kungi, ka, iekļaujot Rumāniju un Bulgāriju Šengenas zonā, kurā mīt
vairāk nekā četrsimt miljoni cilvēku, mēs pievienojam, nevis atņemam; mēs būvējam
spēcīgāku Eiropu. Turklāt mums vajadzētu izvairīties no dubultstandartiem. Tāpat mums
nevajadzētu izvirzīt Rumānijai un Bulgārijai tādus noteikumus, lai tās varētu veidot daļu
no šīs brīvības zonas, kādus mēs nepieprasām no pārējām dalībvalstīm.

Tādējādi savas runas nobeigumā es dedzīgi aicinu nosūtīt spēcīgu, vairākuma apstiprinātu
ziņu no Parlamenta Padomei.

Vēlreiz sveicu Jūs, Coelho kungs, un sveicu Rumāniju un Bulgāriju.

Ioan Enciu,    S&D grupas vārdā. – (RO) Priekšsēdētāja kungs, es izsaku pateicību
Coelho kungam par viņa centieniem, atdevi un detalizēto ekspertīzi, ko viņš ir pielietojis
šajā ziņojumā. Es pateicos arī Ungārijas prezidentūrai un komisārei Malmström par atbalstu,
ko viņi snieguši šī ziņojuma sagatavošanā.

Debates par Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Šengenas zonai tik bieži ir izmantotas
politiskiem mērķiem, ka mēs esam tikpat kā aizmirsuši, par ko mēs patiesībā debatējam.
Es gribu visiem atgādināt, ka mēs patiesībā runājam par ļoti skaidriem, specifiskiem
kritērijiem, kas katrai kandidātvalstij jāizpilda, lai tā kļūtu par Šengenas zonas dalībnieci.

Nepastāv tādi morāli vai tiesiski argumenti, kas mums tagad, noslēgumā, liktu mainīt
pievienošanās noteikumus. Noteikumus var uzlabot laikā, kad tiks apstiprināts jaunais
Šengenas novērtēšanas mehānisms, kas piemērojams visām dalībvalstīm, neķeroties pie
dubultstandartu izmantošanas.

Mums ir laiks būt godīgiem un atzīt, ka Rumānija un Bulgārija tiek sauktas pie atbildības
par visu, kas notiek nepareizi ES līmenī un dažu dalībvalstu iekšienē. Šāda nostāja ir pilnīgi
nepieņemama. Pie tā, ka Eiropas Savienība un atsevišķas dalībvalstis nav spējīgas kontrolēt
imigrāciju un savas robežas, nav vainojamas Rumānija un Bulgārija, tāpat tās nav vainojamas
pie ekstrēmistiskām un populistiskām dažu valdību ievirzēm, īstenojot pret imigrāciju
vērstu politiku un uzskatot Eiropas pilsoņu, īpaši romu pilsoņu, mobilitāti par noziegumu.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem ir jācieš no
valsts iestāžu un atsevišķu ietekmīgu līderu sliktajām personiskajām attiecībām. ES
institūcijām jāklausa saprāta balsij un jāapkaro šis apjukums, ko daži mēģina izraisīt.
Eiropas Parlamentam un Padomei jāievēro Eiropas likumdošana, savukārt Komisijai kā
līgumu sargam tas jāpārrauga.
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Renate Weber,    ALDE grupas vārdā. – (RO) Priekšsēdētāja kungs, mēs šodien debatējam
par dosjē, kura dēļ pēdējo mēnešu laikā mūsu dienaskārtībā ir iekļauti vairāki principu
jautājumi. Es gribētu pateikties referentam Carlos Coelho par ārkārtīgi profesionālo veidu,
kādā viņš veica savu darbu Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā, lai nodrošinātu
šo principu ievērošanu. Man ir bijis prieks strādāt ar Coelho kungu, kura konstruktīvā
attieksme ir atstājusi ietekmi uz visu dosjē.

No vienas puses, mēs saskaramies ar principiālu jautājumu, kad pārbaudām, vai divas ES
dalībvalstis, kas izpildījušas pievienošanās kritērijus Šengenas zonai, var tikt tajā iekļautas.
Saskaņā ar noteikumiem atbilde ir: „Jā!”. Abu valstu tehniskā sagatavotība šai uzņemšanai
ir novērtēta ar absolūti pozitīviem secinājumiem. Mūsu referents ir gājis vēl tālāk un uz
savu roku organizējis darba vizītes uz šīm valstīm, tostarp ēnu referentu pavadībā, lai viņi
varētu redzēt, kā tehniski izskatās gan vadības centri, gan daži robežkontroles punkti.

No otras puses, cits principiāls jautājums ir saistīts ar institucionālajām attiecībām starp
Eiropas Parlamentu un Padomi, kad runa bija par Parlamenta deputātu piekļuvi
dokumentiem, uz kuru pamata viņiem bija jābalso. Padomes viedokli, ka tikai daži deputāti
drīkstētu piekļūt dokumentiem un veikt pilnībā informētu balsojumu, kamēr pārējiem
būtu jāceļ savas rokas, balstoties uz šo dažu deputātu izvēli, asi kritizēja Pilsoņu brīvību,
tieslietu un iekšlietu komiteja. Es priecājos, ka mūsu viedoklis uzvarēja.

Institūciju sadarbībai ir jābūt godīgai, loģiskai un demokrātiskai. Es ceru, ka rītdienas
balsojums sūtīs skaidru un pozitīvu ziņu Parlamenta deputātiem par Rumānijas un Bulgārijas
pievienošanos Šengenas zonai.

Timothy Kirkhope,    ECR grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos teikt komisārei,
ka Eiropas pilsoņi sāk zaudēt paļāvību un uzticību aizvien vairākām un vairākām Eiropas
programmām. Ir svarīgi nesteigties tālāk uz priekšu tādā ātrumā un apjomā, kam mēs
neesam pilnībā sagatavoti. Tā ir sajūta, ko attiecībā uz Šengenas zonu izjūt daudzas
dalībvalstis, un mums nevajadzētu steigties ar tālāku paplašināšanos, pirms visi iesaistītie
ir pilnīgi un pietiekami tai gatavi.

Protams, man jāuzsver, ka šīs debates nevajadzētu izmantot kā iemeslu, lai kritizētu Bulgāriju
vai Rumāniju, kuras, kā mēs zinām, ir ļoti smagi strādājušas, lai nodrošinātu savu atbilstību
Komisijas noteiktajiem tehniskajiem kritērijiem. Lai gan mēs, iespējams, neesam vienisprātis
par to, vai šie kritēriji ir sasniegti, daudz ir ticis izdarīts. Taču šī ir iespēja runāt par uzticības
atjaunošanu Šengenas sistēmai un Eiropas Savienības integritātei kā tādai un iespēja uzlabot
pilnīgi novecojušu un neefektīvu vērtēšanas mehānismu.

Mēs pašlaik strādājam ar sistēmu, kas nespēj tikt galā ne ar pašreizējiem vai nākotnes
izaicinājumiem, ar ko sastopas Eiropa, ne ar tās dalībvalstu politiskajiem uzskatiem. Šobrīd
ir laiks izstrādāt kritērijus, kas ne tikai risina Šengenas sistēmas tehniskos aspektus, bet arī
novērtē organizētās noziedzības un korupcijas ietekmi, tostarp arī Šengenas pašreizējo
dalībvalstu novērtēšanas ietvaros, un es gribētu redzēt Europol un Eurojust iesaistīšanos
šajos novērtējumos. Iespējams, šāds jauns novērtēšanas mehānisms varētu palīdzēt novērst
daļu no viedokļu atšķirībām un uzticības trūkumu pašreizējai sistēmai, par ko mēs dzirdam
ne tikai šeit, bet visā Eiropā.

Tatjana Ždanoka,    Verts/ALE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, apspriežamā jautājuma
būtība ir, vai mēs pieļaujam Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Šengenas zonai. Es
pati nāku no jaunas dalībvalsts un atceros, kā tā vēlējās pievienoties šai zonai. Tāpēc es ļoti
atbalstu Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos šai zonai.
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Ceļā uz Šengenu bija daži trūkumi, bet tagad problēmas ir novērstas. Bulgārija un Rumānija
ir pilnībā gatavas pievienoties neierobežotās ceļošanas zonai 2011. gadā. Es saprotu bažas
par korupciju un organizēto noziedzību. Tāpēc sadarbības un pārbaudes mehānisma
ietvaros šī sadarbība jāturpina. Tomēr mēs nevaram izgudrot jaunus Šengenas zonas
pievienošanās kritērijus, un mēs nevaram vājināt principu, ka valsts kļūst par šīs zonas
daļu, tiklīdz spēkā esošie kritēriji ir izpildīti.

Parlamenta debates ir skaidri pierādījušas nepieciešamību izvairīties no dubultstandartiem,
novērtējot Šengenas acquis īstenošanu pašreizējās un pievienošanās procesu uzsākušajās
Šengenas dalībvalstīs. Tāpēc informācija par šo novērtējumu ir izšķiroša. Mēs uzskatām
par nepieņemamu, ka atsevišķas dalībvalstis Padomē ir izteikušas priekšlikumu par
piedāvājuma juridiskā pamata maiņu, lai izslēgtu Parlamentu no lēmumu pieņemšanas
procesa.

Es ļoti ceru, ka mūsu referents Coelho kungs aizstāvēs Parlamenta prerogatīvas ar mūsu
pilnu atbalstu, kā viņš vienmēr ļoti veiksmīgi to dara. Es gribētu viņam pateikties par darbu
un ceru uz labu tālāku sadarbību nākotnē.

Cornelia Ernst,    GUE/NGL grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Ir
pienācis laiks iekļaut Bulgāriju un Rumāniju pilntiesīgā Šengenas acquis piemērošanā.
Padomājiet par to — kontroles atcelšana uz iekšējām robežām un pārvietošanās brīvība
ir dažas no svarīgākajām Eiropas Savienības vērtībām sasniegumiem un! Šī iemesla dēļ es
uzskatu, ka vairāku dalībvalstu, tostarp manas mītnes valsts, Vācijas, piekoptā bloķēšanas
taktika ir pilnīgi neizprotama. Izvirzītie argumenti attiecas uz bailēm no bēgļu plūdiem
un to, kā cīnīties pret korupciju. Ņemot vērā paustos viedokļus, es nevaru saprast šos
argumentus.

Ar Rumāniju un Bulgāriju šeit tiek spēlēta bīstama spēle. Šī iemesla dēļ mēs arī kopš paša
sākuma esam atbalstījuši referenta Coelho kunga viedokli, ka vieni un tie paši standarti
piemērojami visām dalībvalstīm — arī attiecībā uz Šengenu.

Tāpat kā citus Komitejas locekļus, mūs ārkārtīgi atsvešināja Padomes neticamā attieksme
pret Parlamentu un tas, ka tā sākumā pat atteicās ļaut mums pārskatīt dokumentus.
Pieejamais novērtējums kopumā ir pozitīvs. Mēs sagaidām, ka pievienošanās Šengenas
zonai kļūs par realitāti un ka mums nebūs jāgaida līdz septembrim.

Noslēgumā es gribētu citēt Bukarestes žurnālisti Sabina Fati. Viņa teica: „Rumāņi ir pacilāti
pilsoņi. Viņi skatās uz Rietumeiropu kā uz vietu, kuras standartus viņi absolūti grib sasniegt.
Muguras uzgriešana šobrīd varētu likt daudziem no viņiem kļūt par eiroskeptiķiem.” Tas
nav kaut kas, ko mēs vēlamies Rumānijā vai Bulgārijā.

Mario Borghezio,    EFD grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, Akta par Bulgārijas un
Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai 4. panta 2. punktā paredzēts, ka saskaņā ar
novērtēšanas procedūrām pārbaude, vai jaunā dalībvalsts ir panākusi nepieciešamos
apstākļus Šengenas acquis ieviešanai, ir būtisks priekšnoteikums Padomes lēmumam atcelt
iekšējo robežu kontroli ar šīm valstīm.

Mēs uzskatām, ka ir nekavējoties jāizveido regulatīvie un darbības nosacījumi, kas novērstu
nevēlamu elementu, kuri varētu apdraudēt dalībvalstu drošību, nemanītu iekļūšanu ES
caur Bulgāriju vai Rumāniju, bet mūsu novērtējums ir, ka šādi nosacījumi šobrīd nepastāv.

Parlamentā apspriestie ziņojumi nav pārliecinoši, jo joprojām pastāv nopietni trūkumi
attiecībā uz gaisa, sauszemes un jūras robežām, sākot ar robežkontroles punktu sniegumu.
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Nav pārsteigums, ka mūsu policijai katru dienu nākas saskarties ar daudziem nelegālās
imigrācijas gadījumiem no šīm divām valstīm.

Es kā piesardzības pasākumu ierosinu pārtraukt Bulgārijas un Rumānijas iestāšanās procesu
Šengenas projektā — kaut vai paredzamā milzīgā spiediena dēļ, kas varētu tikt izdarīts uz
šo divu valstu ārējām robežām, kuras kļūst par caurumiem Šveices sierā, ja salīdzinām tās
ar Eiropas Savienības sistēmu nelegālo imigrantu ieceļošanas jautājumā.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs, es runāšu bez aplinkiem. Bulgārija
un Rumānija, mūsu korumpētās Austrumeiropas zagļu perēklis, pilnīgi un galīgi neatbilst
nosacījumiem par pievienošanos Šengenas zonai. Es atkārtoju: pilnīgi neatbilst.
Komisāre Malmström var ideālistiski apcerēt Šengenas acquis svētumu, kamēr Parlamenta
vairākums var sausi apsvērt, cik brīnišķīgi būtu, ja Bulgārija un Rumānija pievienotos
Šengenas zonai, taču tas vienkārši nav reāli.

Tas ir naivi, patiesībā bērnišķīgi naivi. Fakti vienkārši neapstiprina ideju. Bulgārija un
Rumānija jau sen ir parādījušas, ka tās šobrīd nav cienīgas pievienoties Šengenas zonai.
Saskaņā ar Transparency International Korupcijas uztveres indeksu korupcija ir ikdienišķa
parādība abās valstīs. Ja runājam par uzticamību, Bulgārija iegūst tikai 3,6 punktus skalā
no 1 līdz 10, savukārt Rumānija iegūst 3,7 punktus. Skolnieka liecībā šie skaitļi tiktu vērtēti
kā nesekmība, acīmredzama nesekmība. Tomēr mums jāpieņem šīs valstis Šengenā?
Protams, ka mums to nevajadzētu darīt — nekad!

Arī fakti vienkārši neapstiprina šo ideju. Šā gada janvārī vairāki desmiti Bulgārijas muitas
darbinieku tika arestēti saistībā ar korupciju. Šā gada februārī tika arestēti gandrīz 200
Rumānijas muitas darbinieki, arī saistībā ar korupciju. Abas valstis raksturo arī biedējoši
augsti skaitļi attiecībā uz cilvēku tirdzniecību. Pagājušajā gadā Nīderlandē vien tika atrasti
desmitiem Bulgārijas un Rumānijas cilvēku tirdzniecības upuru. Tomēr mums jāpieņem
šīs valstis Šengenā? Tas būtu smags pārkāpums un pilnīga bezatbildība.

Var vēlēties, lai kaut kas notiek — var ļoti stipri vēlēties, lai kaut kas notiek, — taču jāredz
realitāte. Noņemiet acu aizsegus! Bulgārija un Rumānija absolūti nav gatavas Šengenai.
Tās nav gatavas tagad un nebūs gatavas nekad.

Andrey Kovatchev (PPE)   – (BG) Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties Coelho kungam
par objektīvo un taisnīgo novērtējumu par Bulgārijas un Rumānijas paveikto. Es saku
paldies arī prezidentūrai un Komisijai par to atbalstu šī ziņojuma sagatavošanā.

Šo valstu novērtēšanas un to pievienošanās procesi jāveic saskaņā ar tiem pašiem kritērijiem,
ar kādiem tie tika uzsākti. Jau 2007. gadā tika noteikts, ka tehnisko kritēriju izpildes
gadījumā Bulgārija un Rumānija pievienotos Šengenai 2011. gadā. Tas jau ir izdarīts. Tādu
pašu novērtējumu snieguši Padomes eksperti: Bulgārija un Rumānija atbilst dalības
kritērijiem.

Visi pēdējā laikā dzirdētie iebildumi attiecas uz atsevišķu dalībvalstu ārpolitikas debatēm.
Tā vietā, lai lūkotos īstermiņā, mums jārīkojas, lai veicinātu labāku mūsu ārējo robežu
aizsardzību, atpakaļuzņemšanas līgumu parakstīšanu ar mūsu dienvidu un austrumu
kaimiņiem un to īstenošanu, un solidaritāti ar tām dalībvalstīm Dienvideiropā, kas pakļautas
lielākajam imigrācijas spiedienam.

Tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad pastāv iekšējie izaicinājumi un bailes no mūsu pilsoņu puses
par nelegālo imigrāciju, kas var apdraudēt drošību un Eiropas sociālās priekšrocības. Mums
vajadzīgi efektīvi, izpildāmi plāni tādu krīžu risināšanai, kādas mēs pieredzējām Itālijā un
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Maltā. Mēs nevaram pieļaut dubultstandartus. Ja mēs debatēsim un pieņemsim jaunus
noteikumus, tie jāpiemēro visām valstīm — gan vecajām, gan jaunajām.

Kolēģi, Bulgārija un Rumānija ir paveikušas savu darbu, un tās balstās uz šīm drošības
sistēmām sadarbībā ar saviem Šengenas partneriem. Tās ir pielikušas un pieliek ievērojamas
pūles cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību. Šajā brīdī es būtu mazāk norūpējies,
ja Šengenas zonas Vidusjūras robeža tiktu apsargāta tikpat labi, kā Bulgārija un Rumānija
apsargā savu Melnās jūras robežu. Referents un citi deputāti ir tur bijuši un saprot, par ko
es runāju.

Tāpēc Padomei jāizlemj uzņemt Bulgāriju un Rumāniju Šengenas zonā šajā septembrī, lai
stiprinātu drošību šajā zonā. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt Coelho kunga ziņojumu, ļaujot
mums dot skaidru, spēcīgu politisko signālu, ka Bulgārijas un Rumānijas likumīgā vieta
jau šogad ir Šengenā, tā padarot ārējās robežas drošākas un sniedzot mūsu pilsoņiem lielāku
dvēseles mieru.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Priekšsēdētāja kungs, pārvietošanās brīvība ir
viena no ES dalībvalstu pilsoņu pamata brīvībām un sasniegumiem, un mūsu grupas,
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas, vārdā es vēlētos
atbalstīt Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Šengenas zonai.

Man jāsaka, ka gan pārbaudes ziņojums, gan referenta personīgais viedoklis ir pozitīvi un
ka mums būtu viņiem jāpasakās, vienlaikus paužot savu saniknojumu. Saniknojumu par
to, kā daži deputāti no valstīm, kurām pašām ir problēmas ar nelegālo imigrāciju un
korupciju, šobrīd lūkojas uz Rumāniju un Bulgāriju. Bulgārija un Rumānija ir pilntiesīgas
Eiropas Savienības dalībvalstis, un mūsu attieksmei pret tām jābūt tādai pašai kā pret
jebkuru citu ES dalībvalsti.

Tāpēc, ja jūs domājat par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos un ja mēs par to balsojam
rītdien, es būtu iepriecināta, ja jūs uz tām skatītos tāpat, kā jūs skatāties uz savām valstīm.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Priekšsēdētāja kungs, šīs sesijas laikā mēs nonākam pie
sava novērtējuma par Bulgārijas un Rumānijas gatavību pievienoties Šengenas zonai. Mēs
to sekmīgi panāksim, jo Coelho kunga ziņojums ir veiksmīgs. Ir lielas cerības, ka Parlamenta
vērtējums saskanēs ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas pozitīvo nostāju un
ka abu valstu, Bulgārijas un Rumānijas, pilsoņi jutīs, ka viņu institūcijas ir darījušas to, kas
tām jādara, un jau ir dota zaļā gaisma virzībai uz priekšu pa „Šengenas ceļu”.

Diskusijas bija ilgstošas, bet labā ziņa ir tāda, ka mēs nepieļāvām ad hoc izmaiņas Šengenas
dalības kritērijos. Grūtie laiki, protams, nav pagājuši. Abu valstu valdībām tagad ir
jāizskaidro visi iemesli tiem, kas ir skeptiski noskaņoti un kas mūsu acu priekšā izmainīja
savu viedokli, no kādreizējiem sabiedrotajiem, kas atbalsta Bulgārijas un Rumānijas
integrāciju, kļūstot par musinātājiem uz gaidīšanas spēli.

Kas ir šo iemeslu pamatā? Objektīvas bailes vai aizspriedumi, gadījuma piesardzība vai
vilšanās? Es ceru, ka iekšlietu un tieslietu ministri būs vismaz tik godīgi viens pret otru,
kādi bijām mēs Coelho kunga ziņojuma izstrādes laikā.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs, man ir radies iespaids, ka
nesenajās Eiropas Parlamenta diskusijās mēs aizvien vairāk esam domājuši pašaizsardzības
kategorijās, velkot sarkano līniju — dažreiz tā iet gar Eiropas Savienības ārējo robežu, bet
dažkārt mēs vēlamies uzcelt un aizsargāt robežas Eiropas Savienības iekšienē.
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Es gribu noteikti un uzsvērti teikt: šodien nav būtisku iemeslu, lai atliktu Bulgārijas un
Rumānijas pievienošanos Šengenas zonai. Mums būtu jāiebilst pret visiem centieniem
ierobežot kontaktus starp pilsoņiem, un mums būtu jāiestājas pret visiem centieniem
ierobežot brīvību ceļot un būt aktīvam Eiropas Savienībā. Diskusija, kurā es klausos, parāda,
cik Eiropas Savienība šobrīd ir sašķelta. Tie, kuri šodien piesauc mākslīgus argumentus
pret Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Šengenas zonai, nesīs uz savas sirdsapziņas
atbildību par tā politiskā projekta, kas ir Eiropas Savienība, iznīcināšanu, un viņi nekad
vairs no šīs atbildības neizbēgs.

Gerard Batten (EFD).   – Priekšsēdētāja kungs, tas ir dīvaini, vai tad ne, ka laikā, kad
Šengenas zona irst tās kodola valstīs, ir plāni to paplašināt, lai iekļautu Bulgāriju un
Rumāniju. Rumānijā un Bulgārijā ir vairāk nekā 900 000 čigānu, daudzi no kuriem vēlētos
migrēt. Tiklīdz viņi varēs brīvi ceļot Šengenas zonā, daudzi no viņiem neizbēgami atradīs
ceļu uz Lielbritāniju, lai izmantotu mūsu dāsnos pabalstus un sociālo mājokļu sistēmu, kā
tik daudzi pirms viņiem.

Iespējams, ka daži uzņēmīgi britu pilsoņi varētu vēlēties sastapt romus, kad tie izkāpj Kalē
vai Hītrovā, un iedot viņiem adreses un kartes, lai viņi varētu atrast ceļu uz mūsu
premjerministra, viņa kabineta locekļu un visu to Parlamenta deputātu mājām, kuri atbalsta
dalību ES. Tikai tad, kad romi novietos savas karavānas mūsu neaizskaramās politiķu šķiras
mauriņos, viņi mainīs savus uzskatus par ieguvumiem, ko sniedz dalība ES.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs, es baidos, ka Eiropas Parlaments atkal
parādīs savu naivāko pusi, apstiprinot Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Šengenas
zonai. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka ir vairākas dalībvalstis, kuras pret to iebildīs. Tām ir
pamatoti iemesli tā rīkoties.

Ir nesens Europol ziņojums par organizēto noziedzību, kurā izklāstīts, ka kriminālie
grupējumi no Albānijas, Turcijas un bijušās Padomju Savienības izmantos izdevības, ko
nesīs Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās Šengenas zonai. Manis pieminētais ziņojums
atsaucas arī uz vīzu režīma liberalizēšanu ar Balkānu valstīm, kas arī ir kas tāds, kas
uzskatāms par neapdomīgu soli.

Pastāv nelegālās imigrācijas caur Turciju problēma, kura līdz ar Bulgārijas pievienošanos
Šengenas zonai notiks aizvien lielākos apjomos. Kādas garantijas par šīs problēmas efektīvu
risināšanu Komisija var sniegt? Tā nesniedz vispār nekādas. Ko tā dara, lai novērstu papildu
problēmas saistībā ar romu čigāniem un neērtībām un kriminalitāti, kas ar tiem saistīta?
Tā arī nedara vispār neko.

Kāda ir situācija attiecībā uz tiesu reformu un pretkorupcijas pasākumiem, kas vēl aizvien
ir nepieciešami? Tie Rumānijas un Bulgārijas pilsoņi, kuri ceļo uz Šengenas valstīm ar
labiem nodomiem, jebkurā gadījumā — un es esmu pārliecināts par to — sapratīs, ka visu
pārējo eiropiešu aizsardzība pret organizēto noziedzību un nelegālo masu imigrāciju atsver
robežkontroles neērtības.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs, Rumānijas pievienošanās
Šengenas zonai ir projekts, kas ir prasījis ievērojamus finansiālos, institucionālos un cilvēku
centienus, jo tas ir viens no galvenajiem Rumānijas politiskajiem mērķiem. Rumānija ir
ieguldījusi vairāk nekā EUR 1 miljardu, un rezultāti ir bijuši pilnībā pozitīvi visos
novērtējuma ziņojumos. Visi Šengenas acquis nosacījumi ir izpildīti.

Rumānija kontrolē vienu no Eiropas Savienības garākajām ārējām robežām, tāpēc tā ir
izveidojusi visprogresīvāko integrēto drošības sistēmu, kas atbilst visiem Šengenas acquis
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noteiktajiem standartiem. Rumānija un aģentūra Frontex ir stiprinājušas savu sadarbību.
Frontex Grieķijā veiktajās operācijās Rumānija bija otrs lielākais iekārtu un cilvēkresursu
ieguldītājs pēc Vācijas. Gadījumiem, ja notiktu milzīgs imigrantu pieplūdums uz robežas,
sadarbībā ar līdzīgām institūcijām citās dalībvalstīs, Vācijā un Nīderlandē, ir ieviesti
imigrācijas un patvēruma ekspertu mehānismi. Runājot par centieniem cīnīties pret
nelegāliem pārvadājumiem, informācijas iegūšanā un izmeklēšanā ir izmantota ikviena
modernā metode. Eiropā ir izstrādāta unikāla programma, kas pieļauj datu apstrādi gan
SIS I, gan SIS II. Jūras robežas novērošanas sistēma ir tikusi definēta kā labas prakses piemērs.
Tajā pašā laikā valsts iestādes ir pievērsušas pastiprinātu uzmanību cīņai pret korupciju.
Nepārtrauktā sadarbība kā daļa no Eiropas Komisijas izveidotā īpašā mehānisma ir sniegusi
rezultātus, kas rāda, ka Rumānijai ir vajadzīgā institucionālā kapacitāte un politiskā griba
sasniegt tiesiskos mērķus.

Es uzskatu, ka pievienošanās Šengenas zonai nav dāvana, kas tiek sniegta Rumānijai, bet
gan atzinība par tās centieniem un nopelniem, un ka tā dos acīmredzamu pienesumu ES
ārējo robežu drošībai. Coelho kungs, paldies jums, un apsveicam jūs par to, kā esat izturējies
pret šo dosjē!

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Priekšsēdētāja kungs, Bulgārija un Rumānija ir izpildījušas
uzstādītos nosacījumus un pievienojas Šengenas zonai savu nopelnu dēļ. Mēs nevaram
pieļaut, ka politiskie argumenti aizkavē paplašināšanos. Mani ļoti uztrauc populistu un
galēji labējo nacionālistu retorika, kas ļoti bīstamā veidā virza Savienību uz iecietības
trūkumu, rasismu, diskrimināciju un neapdomīgu durvju aizvēršanu.

Ar katru Šengenas zonas paplašināšanos mēs palielinām brīvības, drošības un taisnīguma
zonu, un es esmu pārliecināta, ka, tāpat kā iepriekš, laiks rādīs iespējas ekonomiskajai un
cita veida attīstībai. Tas ir nepieņemami, ka dažas Savienības dalībvalstis šodien aicina uz
iekšējo robežu atjaunošanu. Eiropas pilsoņu mobilitāte Savienības ietvaros, ceļošanas
brīvība ir viena no Eiropas galvenajām brīvībām, un jebkādi tās ierobežojumi apdraudētu
vienu no taustāmākajiem labumiem, ko mūsu pilsoņi ir ieguvuši no ciešākas Eiropas
integrācijas.

Līdz ar Šengenas zonas paplašināšanos, iekļaujot tajā Bulgāriju un Rumāniju, mēs
pierādīsim, ka integrācijas ideja ir dzīva un veiksmīga, ka Eiropa virzās uz priekšu un ka
valstīm, kuras klauvē pie tās durvīm, ir skaidra nākotne ES, tostarp valstīm Rietumbalkānos.

David Campbell Bannerman (ECR).   – Priekšsēdētāja kungs, lai gan šonedēļ esmu
nomainījis savu vietu šeit pret vietu ECR grupā, es neesmu mainījis savu skatījumu uz
Eiropas Savienību. Kas attiecas uz Šengenu, ECR uzskats ir bijis, ka lēmuma pieņemšana
pamatā ir valstu — Šengenas zonas dalībnieču ziņā, protams, iekļaujot Šveici, kura ir
Šengenā, bet nav Eiropas Savienībā. Bet Francijas robežu slēgšana Itālijas vilcieniem un
Dānijas prasība uzlabot Šengenu parāda, ka tā ir krīzē.

Pragmatisms nosaka, ka Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās nesīs ievērojamas sekas
tiem, kas atrodas tālu aiz Šengenas zonas. Nedroša robeža nozīmēs, ka, piemēram, daudzi
nelegālie robežpārkāpēji, kas dodas uz Apvienoto Karalisti, var bez šķēršļiem nokļūt Kalē,
pie tam Bulgārija nav izpildījusi savus pienākumus organizētās noziedzības jomā. Kopumā
šis piedāvājums vienkārši ir robežu par tālu.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, kamēr Eiropa izliekas to neredzam,
2011. gada Europol ziņojums par organizēto noziedzību apstiprina, ka līdz ar Rumānijas
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un Bulgārijas iestāšanos Šengenas zonā spēcīgās Turcijas, Krievijas un Albānijas kriminālās
organizācijas varēs paplašināt savu darbību visā Eiropā.

Turklāt — un es citēju: „Nelegālā imigrācija no Turcijas izplatīsies uz Bulgārijas krastiem,
un turku un albāņu kriminālo grupējumu organizētās narkotiku un cilvēku tirdzniecības
apjomi palielināsies.” Tāpat attiecībā uz cilvēku tirdzniecību: „Rumānijas un Bulgārijas
iestāšanās Šengenas zonā varētu sniegt bulgāru kriminālajām grupām un romu kopienām
jaunas iespējas palielināt viņu jau tā nozīmīgo nelegālo tirgošanos ar pārējo Eiropu.”
Visbeidzot, pieaugoša nelegālā imigrācija no Turcijas un lielāks narkotiku un cilvēku
tirdzniecības apjoms nozīmē mazāku drošību Eiropas pilsoņiem.

Eiropa organizētajai noziedzībai vēlas izdarīt milzīgu pakalpojumu. Lega Nord partija ir
un vienmēr būs pret šādu netaisnīgu izvēli. Ikviens, kurš rīt balsos par labu šim ziņojumam,
nesīs atbildību par balsojumu, kurš organizētajai noziedzībai atvērs lielceļu tieši uz Eiropas
sirdi.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, Győri kundze, komisāre, dāmas un kungi!
Man ir prieks, ka rītdien, balsojot par Coelho kunga ziņojumu, Eiropas Parlaments dos
skaidru zīmi, ka tas pieņem Rumānijas un Bulgārijas gatavību un atbalsta šo divu valstu
pievienošanos vienam no vissvarīgākajiem Eiropas Savienības acquis — Šengenas zonai.
Šis acquis Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīm nozīmē daudz, arī vēsturisku iemeslu
dēļ, jo tas sniedz iespēju ceļot brīvi, bez ierobežojumiem.

Visbūtiskākajai ziņai dalībvalstīm no mūsu šīsdienas debatēm ir jābūt tai, ka Rumānija un
Bulgārija atbilst tiem pašiem pievienošanās kritērijiem, ko Eiropas Savienība prasīja no
valstīm, kas ir pievienojušās līdz šim.

Ir jāuzsver, ka mēs Rumānijai un Bulgārijai nevaram uzspiest lielākas prasības, nekā mēs
to esam darījuši iepriekšējās Šengenas paplašināšanās reizēs. Dalībvalstīm nevajadzētu
lietot dubultstandartus, jo tie „saēd” pašu Šengenas acquis pamatu: savstarpējo uzticēšanos.
Tieši pēdējo mēnešu notikumi pierāda, ka Eiropas vissvarīgākajam acquis vajadzīga
aizsardzība un atbalsts. Es arī gribētu uzsvērt, ka nekādā gadījumā nedrīkstam apvienot
divus jautājumus, tas ir, saistīt abu dalībvalstu pievienošanos Šengenai ar Šengenas
pārbaudes mehānisma uzraudzību. Pēdējais ir ļoti nepieciešams, taču šobrīd abus nevar
saistīt.

Un nobeigumā ļaujiet man apsveikt ziņojuma sagatavotāju Coelho kungu, kura
konstruktīvais un konsekventais darbs šajā jautājumā ir bijis patiesi svarīgs. Tāpat es gribētu
pateikties Ungārijas prezidentūrai par tās atdevi un noteiktajiem pasākumiem, ko tā veikusi,
lai sekmētu iespējami ātru abu dalībvalstu pievienošanos.

Anna Hedh (S&D).   – (SV) Priekšsēdētāja kungs, rīt mēs balsosim, vai atļaut Bulgārijai
un Rumānijai pievienoties Šengenas zonai. Man kā sociāldemokrātei pat nav jāsaka, ka
visām ES dalībvalstīm, kuras atbilst stingrajām sadarbības prasībām, būtu jāļauj pievienoties.
Mums, protams, ir svarīgi noteikt stingras prasības, lai pievienotos Šengenai, taču vieniem
un tiem pašiem objektīvajiem kritērijiem jāattiecas uz visiem. Viss pārējais ir politiskā
liekulība.

Tagad, kad visi eksperti uzskata, ka Rumānija un Bulgārija atbilst prasībām, es domāju, ka
ir skaidrs, ka tām jāatļauj pievienoties. Šovakar ir celti daži iebildumi saistībā ar korupciju
abās valstīs, taču tas nav kas tāds, ko var iznīdēt ar Šengenas sistēmas palīdzību. Pavisam
nesen komisāre Malmström prezentēja pasākumu kopumu korupcijas apkarošanai, ko mēs
varam izmantot par pamatu tālākajam darbam. Tā ir visas Eiropas Savienības, ne tikai

147Eiropas Parlamenta debatesLV07-06-2011



Rumānijas un Bulgārijas, problēma. Cīņai pret organizēto noziedzību nepieciešama ciešāka
sadarbība, nevis vairāk aizvērtu durvju.

(Aplausi)

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, Šengena noteikti ir
visaugstākās vērtības civilizācijas mantojums.

Šodien mums atzinīgi jānovērtē svarīgais sasniegums, ka mēs apsveram Bulgārijas un
Rumānijas pilsoņu pievienošanos tiem, kuri var gūt labumu no šī būtiskā instrumenta.
Šengenas zonas saliedēšana un stiprināšana ir jāturpina. Ja jebkad ir bijusi neapstrīdama
liecība par Eiropas civilizāciju, tā ir šī: tiesības uz Eiropas pilsonību rod to galveno izpausmi
tieši Šengenas zonā.

Līdz ar to Šengenas acquis ir pamata instruments tiesiskajā ekonomikā, un es esmu
pārliecināts, ka šā gada 24.jūnijā Padome izvēlēsies būtiskus pārdomu jautājumus par to,
kas ir plānots kā uzticības un sadarbības stiprināšana starp dalībvalstīm.

Protams, novērtējuma mehānismiem jāpārtop no starpvalstu sistēmām par Savienības
sistēmām, kā nesen paziņoja Malmström kundze, tieši tāpat kā Šengenas pārvalde noteikti
veicina ciešāku sadarbību un dinamisku pastiprināšanos, kā arī modernizāciju,
pārredzamību un dialogu.

Bulgārija un Rumānija ir izpildījušas prasības, un es apsveicu Coelho kungu par pārvietošanās
brīvības un pilsoņu drošības apvienošanu viņa izsvērtajā ziņojumā, ko ir pieņēmusi Pilsoņu
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Priekšsēdētāja kungs, SCH–EVAL (Šengenas
novērtēšanas) darba grupa raksturoja tūkstoš trīssimt kilometrus garo Bulgārijas robežu
kā drošu Eiropas Savienības ārējo robežu, pie kā stiprināšanas strādājušas vairākas Bulgārijas
valdības. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja iesaka Padomei apstiprināt šo divu
valstu pievienošanos Šengenas zonai. Es gribu pateikties visiem deputātiem par viņu
profesionālo veikumu.

Dažas dalībvalstis uzstāda jaunus politiskos kritērijus, kas aizkavēs Šengenas procesu.
Bulgārijas un Rumānijas uzņemšana pat tika aprakstīta kā riskēšana ar Eiropas pilsoņu
drošību noziedzības un korupcijas priekšā.

Rezultāti šajā jomā acīmredzami nav iepriecinoši. Tomēr tāpēc pastāv ārpolitiskie kritēriji
un iespējamās bulgāru ministru demisijas. Šie jautājumi ir citu novērtējumu — tādu kā
Eiropas Komisijas sadarbības un pārbaudes mehānisms — tematika. Es gribētu arī atzinīgi
novērtēt komisāres Malmström vakardienas ieteikumus attiecībā uz jaunu pretkorupcijas
pasākumu kopumu.

Tomēr tagad Bulgārija un Rumānija nevar būt grēkāži, kas vainojami pie Eiropas drošības
neatrisinātajām problēmām: bēgļu vilnis no Āfrikas, tuvās vēlēšanas atsevišķās dalībvalstīs,
populistu retorika un finanšu un ekonomikas krīzei sekojošā vilšanās. Mūsdienās neviens
nav ieinteresēts divu ātrumu Eiropā. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt Coelho kunga ziņojumu
un mudināt Padomi pieņemt pozitīvu lēmumu.

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi! Es
vispirms vēlētos apsveikt savu kolēģi Carlos Coelho, kurš paveicis meistarīgu darbu pie šī
ziņojuma, un Dievs vien zina, cik tas bija sarežģīti.
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Bulgārija un Rumānija ir ieguldījušas ievērojamu darbu savu robežu kontroles stiprināšanā
un ir guvušas panākumus. Pēdējie novērtējumi ir ļoti skaidri visās jomās, sākot no policijas
un juridiskās sadarbības un beidzot ar datu aizsardzību un vīzu politiku, un gaisa, jūras un
sauszemes robežu kontroli. Visi tehniskie noteikumi ir izpildīti. Mēs to varam pieņemt kā
vispāratzītu faktu. Bulgārija un Rumānija šobrīd ir gatavas ieviest Šengenas acquis gan
tehniskās kapacitātes, gan cilvēkresursu ziņā.

Lai gan šobrīd nepastāv nekādi šķēršļi Šengenas zonas paplašināšanai, ir vērts ņemt vērā
ieteikumus, kuri tikuši sniegti šīm abām valstīm. Es ceru, ka šie ieteikumi tiks rūpīgi
uzraudzīti, īpaši attiecībā uz robežām starp Bulgāriju, Grieķiju un Turciju, jo, kā zināt,
savstarpēja uzticēšanās starp Šengenas valstīm balstās uz valstu pilnīgu pakļaušanos
savstarpējo pienākumu ievērošanai. Ja kāda no pusēm neievēro savus pienākumus, tā lauž
noslēgto ķēdi, un visa sistēma sagrūst.

Es patiesi ceru, ka Padome panāks vienošanos, lai šīs divas valstis varētu kļūt par daļu no
priviliģēto Šengenas valstu pulciņa. Mēs visi Parlamentā apzināmies sekas, kādas šāds
lēmums nes iesaistītajiem pilsoņiem. Paldies vēlreiz Coelho kungam par viņa ziņojumu.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka valstis, kuras
ir izteikušas savus iebildumus pret Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Šengenas zonai,
nedrīkst aizmirst, ka šis process ir juridiska saistība, kas noteikta līgumā par Rumānijas un
Bulgārijas pievienošanos Eiropas Savienībai, un kuru visas šīs valstis ir uzņēmušās, šo
līgumu parakstot.

Vienlaikus Eiropas Savienības valstīm jāapzinās, ka Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās
Šengenai ir to interesēs, jo tās varēs sniegt pašas savu ieguldījumu visu dalībvalstu drošībā
un paplašināt Šengenas zonu, kas ir izveidota, lai stiprinātu Eiropas Savienības integrācijas
procesu un kopējo brīvības, drošības un tiesiskuma zonu.

Apstiprinājums no Eiropas Savienības misijām, kas novērtēja Rumānijas un Bulgārijas
vienmērīgo darbību un saikni ar Šengenas informācijas sistēmu, kura darbojas saskaņā ar
augstākajiem drošības standartiem, kalpo par spēcīgu argumentu šajā jautājumā. Šie sakari
ļaus visām Savienības valstīm piekļūt tiešsaistes datiem par robežpārkāpējiem, kas mēģina
sasniegt Eiropu, un nodrošinās daudz efektīvāku kontroli uz Eiropas Savienības ārējām
robežām.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, Győri kundze, komisāre, mēs visi
zinām, ka abas šīs valstis — Rumānija un Bulgārija — ir daudz ieguldījušas Eiropas
Savienības ārējo robežu nodrošināšanā. Tās atbilst Šengenas standartiem. Visos objektīvajos
atzinumos ir konstatēts viens un tas pats, proti, ka pievienošanās priekšnoteikumi Šengenas
zonai ir izpildīti. Mūsu referents arī ir izstrādājis atzinumu uz vietas. Viņš veica objektīvu
novērtējumu un nonāca pie tā paša secinājuma. Tāpēc mēs ne tikai balsosim par ziņojumu,
bet arī sniegsim savu piekrišanu abu valstu dalībai Šengenas zonā.

Tomēr Šengenas zona ir arī uzticības zona. Tas nozīmē, ka ne viss ir paveikts ar vienu
vienreizēju darbību, bet uzticība jāveido ilgtermiņā; investīcijas aizsardzībā jānodrošina
ilgtermiņā. Tas pats attiecas uz visām valstīm — es gribētu uzsvērt —, ne tikai uz Rumāniju
un Bulgāriju. Es ceru, ka šī uzticība tiks garantēta ilgtermiņā, lai mēs spētu nodrošināt šo
ceļošanas brīvību, šo pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā kā būtisku ilgtermiņa
sabiedrisko labumu.

Tomēr mani uztrauc kāda lieta, ko es šodien dzirdēju, kaut arī tas ir kas tāds, ko es nespēju
pierādīt, — ka policistu algas Rumānijā tiks samazinātas par aptuveni vienu trešdaļu. Mēs

149Eiropas Parlamenta debatesLV07-06-2011



visi zinām, ka labs policistu atalgojums ir priekšnosacījums neuzpērkamībai un policijas
darba labai reputācijai. Tāpēc es ceru, ka mana informācija ir nepareiza un ka policija, kas
darbojas šo valstu un visas Eiropas Savienības drošības interesēs, būs labi apmaksāta arī
nākotnē, lai tā nebūtu uzņēmīga pret kukuļdošanu.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, saskaņā ar
Coelho kunga ziņojumu Rumānija un Bulgārija, balstoties uz novērtējuma ziņojumiem, ir
pietiekami sagatavojušās, lai piemērotu Šengenas acquis to sauszemes, jūras un gaisa
robežām. Tās atbilst pamata prasībām un tiem pašiem kritērijiem, kam citas dalībvalstis,
lai pilnībā integrētos Šengenas zonā. Atbalstot šo valstu pilnīgu integrāciju, mēs
demonstrējam savu Kopienas solidaritāti un atbalstām Eiropas ideju un vienu no
pamattiesībām — pilsoņu pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā, tā veidojot stiprāku
Eiropu.

Kas attiecas uz ziņojumā izteiktajām bažām par pieaugošo imigrācijas spiedienu jutīgajā
zonā — Bulgārijā, Turcijā un Grieķijā —, tie ir Eiropas Savienības un dalībvalstu šodienas
izaicinājumi, kam jārod globāli Eiropas līmeņa risinājumi, lai efektīvi stiprinātu šo valstu
ārējās robežas, stiprinātu Frontex, demonstrētu vajadzīgo Kopienas solidaritāti un atbalstītu
dalībvalstis Eiropas dienvidos, kur ierodas imigranti. Augstākminētie izaicinājumi jāņem
vērā tematiskajā dialogā par Šengenas līguma precizēšanu.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, iesaistīšanās Šengenas zonā
nozīmē atbildības uzņemšanos. Bulgārija un Rumānija jāuzņem, lai tās līdz ar citām
dalībvalstīm var uzņemties savu daļu atbildības par Eiropas robežu aizsardzību.

Es zinu, ka Šengena mūsdienās daudzās dalībvalstīs ir jutīgs jautājums un raisa daudzas
sabiedriskās debates. Pēdējos mēnešos līdz ar emigrantu no Ziemeļāfrikas pieplūdumu
tam ir jauna nozīme. Patiesībā pat vecās un lielās dalībvalstis ir saskārušās ar grūtībām tikt
galā ar emigrantu plūsmu.

Tomēr, neuzņemot Rumāniju un Bulgāriju, šīs problēmas netiks atrisinātas. Tieši otrādi.
Pareizā reakcija būtu stiprināt solidaritātes principu emigrācijas politikā un panākt, ka
visas dalībvalstis apņemas to piemērot. Mums ne tikai jāsniedz iespēja, bet arī jāpieprasa,
lai Bulgārija un Rumānija uzņemas savas saistības un izpilda savus pienākumus pie Eiropas
Savienības ārējām robežām.

Komisāre Malmström minēja uzticību. Tā ir lietas būtība. Abu valstu valdībām jāsniedz
iespēja reaģēt uz izaicinājumu un pierādīt, ka tās var veiksmīgi apsargāt Eiropas robežas.

Rovana Plumb (S&D).   – Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, pirms mēneša es ierados
Briselē ar automašīnu, un pie Ungārijas robežas es redzēju milzīgu kravas automašīnu
rindu. Es atminos, ka saskaitīju 87. Tās bija no Vācijas, Itālijas, Dānijas un Ungārijas,
piekrautas ar precēm, kuras gaidīja cilvēki. Tās aizkavējās tādas procedūras dēļ, kura vairs
netiek piemērota visā pārējā Eiropas Savienībā.

Es gribētu uzsvērt, cik ļoti būtiska ir Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās šai svarīgajai
telpai. Tas ir svarīgi visas Eiropas interesēm, jo mums jāatjauno mūsu Eiropas pilsoņu
uzticība Eiropas Savienībai un tās institūcijām. Jūs, komisāre, sacījāt, ka Šengena ir svarīga
dāvana visiem Eiropas pilsoņiem, bet tā ir arī svarīgs instruments nevis „mazāk”, bet „vairāk”
Eiropai.

Es cieši ticu, ka Eiropas Parlaments rīt pieņems šo ziņojumu un ka Padome rīkosies atbilstoši,
cik drīz vien iespējams.
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(Aplausi)

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Priekšsēdētāja kungs, Coelho kunga ziņojumā noteikts, ka gan
Rumānija, gan Bulgārija ir pierādījušas savu pilnīgo gatavību pienācīgai Šengenas acquis
noteikumu piemērošanai. Tomēr to pievienošanās datums Šengenas zonai vēl aizvien ir
neskaidrs, jo dažas dalībvalstis uzskata, ka, par spīti atkārtotiem dažādu Eiropas Savienības
institūciju novērtējumiem, to pievienošanās varētu radīt problēmas Šengenas sistēmai.
Atzīstot nepilnības Rumānijas tieslietu sistēmā, man gribētos pievērst savu kolēģu deputātu
un Padomes uzmanību faktam, ka viņu pieņemtais lēmums tieši ietekmēs 30 miljonu ES
pilsoņu ikdienas dzīvi. Iekšējo robežu atcelšana ir milzīgs Eiropas integrācijas sasniegums.
Rumānijas un Bulgārijas pilsoņi pamatoti gaida iespēju izbaudīt Šengenas acquis
priekšrocības kā pilntiesīgi Eiropas Savienības pilsoņi. Es cieši ticu, ka visa Eiropa kļūtu
stiprāka, ja Bulgārija un Rumānija šogad pievienotos Šengenas zonai.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Priekšsēdētāja kungs, es šodien šeit stāvu, lai paustu
viennozīmīgu atbalstu Rumānijas un Bulgārijas uzņemšanai Šengenas zonā.

Manuprāt, Coelho kunga ziņojums pārliecinoši pierāda, ka šīs divas valstis ir pilnībā
sagatavojušās un ir izpildījušas visus nosacījumus. Bulgārija un Rumānija ir bijušas ES
dalībvalstis četrus gadus, taču daži no kolēģiem deputātiem to šķietami nav pamanījuši,
un daži no viņu jautājumiem un rasistiskās piezīmes par šīm valstīm mani kā ES pilsoni
patiešām uztrauc, jo, ja mēs runājam par nelegālajiem imigrantiem no šīm valstīm, kuri
kaut kādā veidā iebrūk mūsu teritorijā, mēs patiesībā atsaucamies uz ES locekļiem un
pilsoņiem, un viņi noteikti nevar būt nelegālie imigranti.

Manuprāt, ikvienam, kas atbilst nosacījumiem, jābūt iespējai kļūt par Šengenas zonas
dalībnieku. Tas ir vienlīdzības pamatprincips, uz kā celta ES, un ikviens, kurš to apšauba,
apšauba ES pamatprincipus.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un
kungi! Pēc Bulgārijas iestāšanās Eiropas Savienībā iestāšanās Šengenas zonā ir nākamais
ļoti gaidītais notikums. Tas ir taisnīgums, ko mēs gaidām.

Pēc tam, kad Bulgārija un Rumānija ir pielikušas lielas pūles un apbrīnojami tikušas galā
ar Šengenas tehniskajiem kritērijiem, abu valstu uzņemšanas atlikšana būtu pretrunā ar
Eiropas Savienības izvirzītajiem noteikumiem. Nosacījumi, kādi ir uzstādīti Savienībā, ir
vienādi visiem. Tie paši kritēriji, ko piemēroja citām dalībvalstīm, ir jāattiecina uz mūsu
valstīm. Pretējā gadījumā tā ir diskriminācija.

Korupcijas problēmas pastāv daudzās dalībvalstīs. Eiropai ar to jācīnās kā veselumam, jo
četri no katriem pieciem Eiropas pilsoņiem uzskata, ka korupcija viņu valstī ir būtiska
problēma. Eiropai ir problēmas ar pieaugošo emigrantu skaitu. Mums jāatrod kopīgi
risinājumi šiem jautājumiem, taču stingri ievērojot mūsu vērtības un aizstāvot mūsu
principus.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Savienībā daudz
tiek runāts par krīzi. Līdz šim mēs lielākoties esam runājuši par ekonomikas krīzi. Tagad
tas, kas notiek ar Šengenas zonu, liek cilvēkiem teikt, ka apdraudēta ir ne tikai ekonomika,
bet arī pilsoņu pamattiesības. Tāpēc es domāju, ka, sekojot ar Šengenas zonu saistītajiem
notikumiem Itālijā, Francijā un pēc tam Dānijā, mums ir jāsūta ļoti skaidrs signāls, kas saka:
nē, Šengenas zona nav apdraudēta, mēs negribam, lai tā tiek apturēta, mēs gribam, lai tā
tiek stiprināta un paplašināta, un mēs ļoti gribam, lai Eiropa būtu atvērta.
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Mums ir jāparāda, ka mēs zinām, kā pārvarēt krīzes. Es gribētu izteikt savu pateicību
komisārei, ka tad, kad Dānija vēlējās ieviest robežkontroli, ļoti ātri tika izlaists paziņojums
par kopēju patvēruma un imigrācijas politiku. Tomēr tagad jāveic turpmākā darbība.
Rumānijas un Bulgārijas iestāšanās Šengenas zonā apstiprināšana nav tikai balsošanas
jautājums. Tas ir jautājums par tās izpildi, cik drīz vien iespējams.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Priekšsēdētāja kungs, šodien Šengenas kārtība tiek pakļauta
spēcīgam spiedienam. No vienas puses, sakarā ar pašreizējo imigrācijas vilni no
Ziemeļāfrikas, kur ES iedrošina demokrātiskas pārmaiņas, daļa valstu ir lūgušas un ieguvušas
šīs kārtības pagaidu apturēšanu. No otras puses, citas valstis — tādu iemeslu dēļ, kas šķietami
atspoguļo to šaurās personīgās intereses pret kandidātiem, — ir izlēmušas izmantot faktu,
ka Rumānija un Bulgārija vēl nav daļa no zonas, un censties atkārtoti paturēt tās ārpusē.

Rezultātā spēles noteikumi ir tikuši mainīti sacensību laikā, nostādot divus spēlētājus
neizdevīgā pozīcijā. Es personīgi atbalstu ziņojuma pozitīvos secinājumus un cildinu autoru
par tiem, bet, lai gan es spēju izprast politiskos iemeslus ieteikumu grozījumiem — politikas
pamats galu galā ir kompromiss —, es nevaru ignorēt faktu, ka ieteiktā jaunā nosacītība
var veicināt tās subjektīvu interpretāciju. Es lūdzu Dievu, lai es kļūdītos.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)  . – (RO) Priekšsēdētāja kungs, ziņojums, kas šodien ir mūsu
priekšā, ir ļoti objektīvs un taisnīgs, izceļot, ka Rumānija un Bulgārija tehniski ir pilnīgi
sagatavojušās pievienoties Šengenas zonai. Papildus tam, kā norādīts novērtējuma
dokumentos, dažos aspektos Rumānija var tikt izmantota kā labas prakses piemērs.

Tas ir mans nemainīgs uzskats, ka Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās šai zonai neatstās
nelabvēlīgu ietekmi uz robežu drošību. Tieši pretēji. Tā pacels eiropiešu pašapziņu Šengenas
zonā. Bieži ir runāts par savstarpēju uzticību, kas arī nupat tika pieminēta šajās debatēs.
Taču, kā mēs varam runāt pat savstarpēju uzticību, ja dažas dalībvalstis pusceļā maina
spēles noteikumus, ieviešot jaunus kritērijus dalībai Šengenā?

Argumenti, kurus šodien izmantoja pret Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Šengenas
zonai, netika ņemti vērā attiecībā ne uz vienu citu valsti, kas Šengenai pievienojusies
iepriekš. Vienīgā lieta, ko rumāņi un bulgāri gaida, ir taisnīga attieksme salīdzinājumā ar
citām valstīm un objektīvs novērtējums, balstīts uz vienādiem kritērijiem. Parlamentam
šajā jautājumā jāsūta Padomei skaidra ziņa un jāuzstāj uz konkrētu pievienošanās datumu.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties
referentam, kurš šajā gadījumā ir sagatavojis ārkārtīgi svarīgu, bet tajā pašā laikā ārkārtīgi
grūtu ziņojumu, jo mums šajā jautājumā ir pretēji viedokļi attiecībā uz Rumānijas un
Bulgārijas pievienošanos Šengenas zonai.

Kolēģi, es vēlos pateikties arī visiem tiem, kas ir sapratuši, ka Eiropas Savienība paplašinās
uz vērtību pamata. Visbeidzot, Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Šengenas zonai ir
daļa no atbildības, ko abas valstis uzņēmās 2004. gadā, proti, panākt atbilstību visiem
kritērijiem, kuri saskaņā ar Eiropas Komisijas novērtējuma ziņojumiem, kā izrādās, ir
izpildīti.

Šodien es jautāju savam Parlamenta kolēģim no valsts, kura ieņem pretēju nostāju par
mūsu pievienošanos Šengenas zonai, par to, kādi viņam būtu iemesli pret to iebilst.
Tehniskie noteikumi šķiet sasniegti, bet iemesls varētu būt šī jautājuma pretrunīgums
nacionālā līmenī. Šāda situācija ir nepieņemama.
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Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka Eiropas Savienības
uzticamība balstās uz vienlīdzīgu noteikumu piemērošanu. Es uzskatu par pašsaprotamu,
ka Rumānijas un Bulgārijas integrācijai Šengenas līgumā jānotiek atbilstoši tiem pašiem
noteikumiem, pēc kādiem citas valstis kļuva par līguma dalībniecēm.

Es izsaku atzinību par Coelho kunga ziņojumu un viņa ierosinājumu Bulgārijai veikt papildu
pasākumus, sagatavojot īpašu rīcības plānu kopā ar Grieķiju un Turciju sakarā ar nelegālās
imigrācijas problēmām uz Grieķijas–Bulgārijas robežas. Es atkārtoju savu stingro viedokli,
ka Dublina II (Dublin II) ir jāpārskata un Frontex operatīvajai pārvaldei Grieķijā jādarbojas
pastāvīgi.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, kā mēs zinām, Šengenas
līgums nedrīkst veicināt masu imigrāciju sociālajās sistēmās, un ceļošanas brīvība nedrīkst
novest pie noziedzības un nelegālās imigrācijas palielināšanās. Cīņai pret organizēto
noziedzību un robežu aizsardzības uzlabošanai Eiropas Savienībā beidzot jātiek vairāk
novērtētai.

Ja Itālija un tās robežu policijas drošības sistēmas atkārtoti krietni atpaliek no parastajiem
Šengenas standartiem, tai būtu jābīstas, ka tādas jaunpienācējas kā Rumānija un Bulgārija
arī var drīzumā samazināt savus centienus.

Tāpēc pārlieku steidzīgajai šo valstu uzņemšanai Šengenā jātiek noraidītai, jo galvenā
ieguvēja no tās būtu organizētā noziedzība no Austrumeiropas un pat no Kaukāza reģiona.
Es uzskatu, ka cīņā ar patvēruma problēmām Dānija sevi ir parādījusi kā celmlauzi ES
mēroga noteikumiem. Tas droši vien ir iemesls, kāpēc Komisija tik asi reaģēja uz paziņojumu
par stingrāku robežkontroli, lai apkarotu pieaugošo noziedzību. Mums skaidri jāpavēsta,
ka, lai arī Šengena pieprasa atvērtas iekšējās robežas, tas var notikt tikai tad, ja ārējās robežas
ir patiesi drošas.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Priekšsēdētāja kungs, ikviens, kurš ir sekojis šim dosjē,
zina, ka Bulgārijas un Rumānijas uzņemšana Šengenas zonā ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums
Nīderlandē. Tomēr arī mums ir eiropeiskā atbildība. Šajā sakarā man ir viens jautājums
komisārei: kā Šengenas kritēriju izpilde saskan ar vispārējo kontroli korupcijas politikas
ietvaros? Pavisam nesen mēs dzirdējām par robežu kontroli starp Bulgāriju un Ukrainu,
kad Bulgārijas muitas amatpersonas tika piekukuļotas izlaist cilvēkus, kuriem šeit nav
darīšanu, caur Eiropas Savienības ārējām robežām.

Man ir otrs jautājums, kuru uzdeva arī Pirker kungs, proti, kādu iespaidu policijas štatu
samazināšana Rumānijā atstās uz kritēriju ieviešanu? Par to nav bijušas konsultācijas ar
savienībām. Kāds ir pašreizējais stāvoklis?

Monika Smolková (S&D).   – (SK) Priekšsēdētāja kungs, Bulgārija un Rumānija triju gadu
laikā ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai varētu pievienoties Šengenas zonai.
Kritēriji un pasākumi ārējo robežu nodrošināšanai nav vienkārši. Abas valstis ir tos
izpildījušas un ir tiesīgas būt kopējās Šengenas zonas dalībnieces, neatkarīgi no tā, ka Eiropa
šobrīd sastopas ar imigrantu plūdiem no Āfrikas.

Ir svarīgi, ka novērtēšanas komiteja, kuras locekļi ir personīgi apmeklējuši abas valstis, ir
paziņojusi, ka gan Rumānija, gan Bulgārija atbilst Šengenas prasībām.

Es cieši ticu, ka Parlamenta deputāti apstiprinās šo ziņojumu un tas pēc tam tiks
nepārprotami apstiprināts Padomē. Es novēlu Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem sajūsmu,
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ko es personīgi piedzīvoju, sacērtot robežas barjeru 2007. gada 22. decembrī, kad Slovākija
kļuva par Šengenas zonas daļu.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Priekšsēdētāja kungs, Šengenas zonas paplašināšanās
ietver standartu izpildi, taču tā ir saistīta arī ar uzticību. Pieteikumi no Bulgārijas un
Rumānijas ir pienākuši interesantā laikā, kad ES ir uzsākusi apšaubīt brīvās pārvietošanās
principu.

Iepriekš iekšējo robežu pārbaudes tika acīmredzami īstenotas, taču iemesls tam tolaik bija
konkrētu pasākumu rīkošana, tādu kā sporta pasākumi, Eiropas čempionāts futbolā,
pasaules čempionāti vai konkrētas augstākā līmeņa sanāksmes. Arī pašlaik daudzas Šengenas
valstis nacionālās likumdošanas ietvaros veic policijas pārbaudes, piemēram, lidojumiem
Šengenas zonas iekšienē.

Tomēr tagad debates ir mainījušās. Tagad pārbaudēm vairs nevajadzētu tikt īstenotām
īpašu notikumu, bet gan fenomena dēļ. Tas ir jutīgs jautājums, jo tas apšauba brīvas
pārvietošanās principu …

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Priekšsēdētāja kungs, es apsveicu Coelho kungu ar šo
sabalansēto, objektīvo ziņojumu. Teksts ne tikai atspoguļo referenta atklājumus, kad viņš
apmeklēja Bulgāriju un Rumāniju, bet arī pauž Eiropas Parlamenta vēlmi palikt uzticīgam
Eiropas garam. Citiem vārdiem, gatavība dalībai Šengenā ir balstīta tikai uz tehnisko kritēriju
izpildi. Šis ir tas gadījums.

Tehniskā gatavība kā Bulgārijas un Rumānijas labi paveiktā darba rezultāts ir pozitīvs
atklājums, ko arī mēs esam šodien veikuši. Tagad ir būtiski, ka mēs rīt, balsojot ar
pārliecinošu vairākumu, nosūtam divkāršu ziņu.

Pirmkārt un galvenokārt, tā ir ziņa Ministru Padomei. Sniedzot pieeju attiecīgajai
informācijai, izveidojot konstruktīvu dialogu un ņemot vērā Parlamenta viedokli, Padome
ne tikai parādīs savu labo gribu sadarboties ar mums, bet arī sūtīs spēcīgu ziņu par vienu
no Eiropas vērtību sargiem, kā arī par pārredzamu sadarbību un partnerību.

Spēcīga ziņa tiks sūtīta arī Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem. Tas, ko Eiropas Savienība
viņiem saka, ir: „Jā!” vienlīdzīgai attieksmei pret visām dalībvalstīm, „Jā!” identiskiem
noteikumiem un „Jā!” vienlīdzīgai sasniegto rezultātu izvērtēšanai. Es esmu droša, ka
Padome ņems vērā pozitīvos centienus.

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Priekšsēdētāja kungs, visupirms es gribētu pateikties
Coelho kungam par vispusīgo ziņojumu. Es saku šo runu, jo esmu saniknota par
uzkrītošajiem centieniem izmantot Bulgārijas un Rumānijas gadījumu, lai risinātu iekšējās
problēmas un reaģētu uz iekšējām bailēm.

Vīzu prasību atcelšana attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju vairāk nekā pirms 10 gadiem
tika uzņemta ar tādām pašām bailēm. Tomēr tā laika Eiropas līderi parādīja drosmi un
tālredzību pat tad, kad Bulgārija un Rumānija nebija Eiropas Savienības locekles. Patiešām,
viņi nekļūdījās.

Tāpēc mums šodien jāatceras, ka pašreizējās debates ir par noteikumiem, kuriem jābūt
visiem vienādiem, par vienlīdzību starp dalībvalstīm, kas ir iestrādāta Līgumā par Eiropas
Savienību un, visbeidzot, par Eiropas tik plaši sludināto solidaritāti.
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Eiropa mūsdienās noteikti ir stipri atšķirīga no Eiropas pirms 20 gadiem. Tam nebūtu
neviens jāpārsteidz. Tomēr, ja Šengenas zonā ir krīze, tā ir citu debašu tēma. Ja tas noved
pie izmaiņām noteikumos, tiem jātiek mainītiem attiecībā uz visiem. Atcerēsimies, ka
milzīgas imigrantu grupas šķērso …

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

Metin Kazak (ALDE).   – (BG) Priekšsēdētāja kungs, es gribētu apsveikt referentu
Coelho kungu par ārkārtīgi sabalansēto, pozitīvo ziņojumu. Tas parāda vispārējo attieksmi
un vīziju, ko pārstāv lielākā daļa klātesošo deputātu, ka Bulgārija un Rumānija ir pelnījušas
un tām jābūt daļai no Šengenas zonas.

Protams, problēmas nevajadzētu nobīdīt uz sfērām, kurās to nav. Korupcija un noziedzība
ir izplatīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tomēr veiksmīgs šo problēmu risinājums
tiks sasniegts tikai tad, kad 27 valstis apvienos savus pūliņus. Pienākumu un atbildības
nastu nevar uzkraut tikai vienai Eiropas valstu daļai.

Bulgārija un Rumānija pierādīja, ka tās var strādāt vienotas Eiropas labā. Es domāju, ka tās
būs arī cienīgas Šengenas zonas dalībnieces.

Traian Ungureanu (PPE).   – Priekšsēdētāja kungs, Bulgārija un Rumānija ir pierādījušas,
ka tās var garantēt drošību uz ES robežām, un tas ir pilnībā — es atkārtoju, pilnībā —
dokumentēts. Starp citu, Rumānijā un Bulgārijā arestētās amatpersonas tika arestētas par
korupciju. Vai kāds Parlamentā apgalvotu, ka, piemēram, holandiešu amatpersona,
korumpēta holandiešu amatpersona, Nīderlandē netiktu arestēta par korupciju?

Otrkārt, Rumānija un Bulgārija nesacentās, lai iegūtu Transparency International galveno
balvu. Tās noslēdza juridisku vienošanos un izpildīja visus tās kritērijus. Ja tagad kāds domā
spēles laikā mainīt noteikumus, es domāju, ka tas saskaņā ar ES likumiem varētu būt
nelikumīgi un, jebkurā gadījumā, ņemot vērā arī veselo saprātu, negodīgi.

Cecilia Malmström,    Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs, paldies jums par šīm ļoti
noderīgajām debatēm. Ir tiešām jāstiprina uzticēšanās un ticība Šengenas sistēmai, stiprinot
pārvaldi un stiprinot novērtēšanas mehānismu — kā Komisija ierosināja ilgi pirms
Ziemassvētkiem — ar plašāku neatkarīgo ekspertu un Komisijas līdzdalību, kā arī ar lielāku
pārredzamību, iesaistot Parlamentu visos attiecīgajos pasākumos. Mums arī stipri jāuzlabo
tūlītējas palīdzības sniegšana dalībvalstīm, kuras viena vai otra iemesla dēļ ir nonākušas
grūtībās, un mums ir jāizskaidro, kādos apstākļos var tikt atjaunota robežu kontrole.

Tas viss ir jāizdara. Mums arī jācīnās pret korupciju un jāpastiprina šī cīņa. Jā, Rumānijā
un Bulgārijā ir korupcija, bet korupcija ir katrā dalībvalstī, un Komisija tikai vakar
iepazīstināja ar ziņojumu par to, kā mēs vēlamies pastiprināt cīņu pret korupciju. Daži no
jums uz to laipni atsaucās.

Bet tikmēr mums jāatzīst milzīgās pūles, ko Bulgārija un Rumānija, ir pielikušas, lai atbilstu
Šengenas tehniskajām prasībām. Tās ir ļoti skaidras, tās ir ļoti pārredzamas. Tāpēc šīm
valstīm jādod skaidra perspektīva, skaidrs ietvars par to, kas no tām tiek gaidīts, lai
dalībvalstis justos gatavas sveikt tās Šengenas zonā.

Enikő Győri  , Padomes priekšsēdētāja. – (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un
kungi! Vispirms es vēlos pateikties visiem, kas pozitīvi izteikušies par Ungārijas
prezidentūras centieniem. Mums bija ļoti svarīgi just jūsu atbalstu visu piecu pagājušo
mēnešu laikā. Šīs dienas debates arī ir skaidri parādījušas, ka ievērojams Eiropas Parlamenta
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vairākums atbalsta Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Šengenas zonai, jo tās ir
paveikušas savu mājasdarbu.

Tāpat kā pēdējos piecos mēnešos, arī atlikušajā laikā, kas vēl ir priekšā, mēs cīnīsimies, lai
to izpaustu un lai Padome noteiktu, ka attiecībā uz tehniskajiem standartiem Rumānija un
Bulgārija ir gatavas pievienoties Šengenas zonai. Abas valstis ir strādājušas ļoti smagi un
pelna vislielāko atzinību par saviem centieniem. Daudzi šajās debatēs ir izteikušies — tie,
kuri ir „par”, tāpat kā tie, kuri ir „pret” vai par pievienošanās atlikšanu —, ka savstarpējā
uzticība ir šī jautājuma atslēgas vārds. Arī es tam pilnībā pievienojos, un Ungārijas
prezidentūra visu šo laiku ir centusies stiprināt šo uzticību.

Kā mēs to centāmies sasniegt? No vienas puses, mēs iesaistījāmies nepārtrauktā dialogā ar
abām valstīm, vērojot to centienus un mēģinot tām palīdzēt rast veidus, kā panākt labāku
novērtējumu to centieniem. No otras puses, mēs nepārtraukti komunicējām ar valstīm,
kas izteica šaubas par Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos. Mēs arī centāmies iedrošināt
šīs valstis kontaktēties ar kandidātvalstīm. Es varu teikt, ka šajā procesā veidojās nepārtraukts
aizkulišu dialogs, lai puses labāk izprastu un uzticētos viena otrai. Tā ir savstarpējā uzticība,
uz kuras balstās lielākā daļa Eiropas Savienības politikas; bez tās dalībvalstis nav spējīgas
pieņemt šo politisko lēmumu, kas pieprasa vienbalsību. Tas ir laikietilpīgs process.

Mums bija seši mēneši, lai šo sasniegtu. Es ticu, ka šo sešu mēnešu laikā mēs nonāksim pie
krustpunkta, kurā tieši pēc divām dienām dalībvalstis teiks: „Jā, mājasdarbs ir izpildīts.”
Kas var palīdzēt radīt savstarpējo uzticību? No vienas puses, tās ir atkārtotās konsultācijas,
kuras es minēju. No otras puses, abas kandidātvalstis turpina savus centienus un turpina
pierādīt, ka tās spēj aizsargāt Eiropas Savienības ārējās robežas. Šo divu valstu parādītajai
attieksmei savienojumā ar milzīgo izaugsmi, ātrumu un ritmu jāturpinās arī tuvākajā
nākotnē.

No otras puses, es esmu pārliecināta, ka sadarbības un pārbaudes mehānisms — slavenais
CVM, par kuru Komisija jūlijā publicēs ziņojumu, kas iekļaus tieši tos pašus jautājumus,
kuri tika izteikti šajās debatēs, — varētu būt noderīgs pat tad, ja oficiāli tas neietilpst
Šengenas pievienošanās noteikumos. Komisija izsniegs apliecinājumu attiecībā uz cīņu
pret organizēto noziedzību un korupciju. Mēs esam cīnījušies par to, lai tas netiktu uzstādīts
kā noteikums, bet tas noteikti veicinās savstarpējo uzticību. Es domāju, ka pozitīvs CVM
kā tāds veicinās pozitīvu politisko lēmumu arī attiecībā uz Šengenas paplašināšanos.

Ja jūs jautājat man par vispārējo noskaņojumu attiecībā uz jebkādu uzņemšanu Šengenas
zonā, tad mēs visi zinām, ka būtu grūti apgalvot, ka Eiropas Savienība pašlaik ir īpaši
labvēlīgā noskaņojumā. Šo debašu laikā ir izteikti vairāki komentāri, kas to skaidri
demonstrē. Piemēram, daži saka, ka līdz ar Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos romu
iedzīvotāji no šīm divām valstīm sāks pārvietoties. Es gribētu skaidri norādīt: pārvietošanās
princips ir Eiropas Savienības pamatprincips, tas ir efektīvs un spēkā esošs, uz tā ir balstīta
mūsu politika; šo brīvību šobrīd izbauda Rumānijas un Bulgārijas romu iedzīvotāji — tāpat
kā ikviens cits jebkurā Eiropas Savienības stūrī. Ikviens var brīvi pārvietoties, nepastāv
prasība pēc vīzām, un ikviens, kurš vēlētos doties prom šobrīd, to varētu darīt.

Tomēr es esmu ļoti lepna, ka Ungārijas prezidentūras laikā tika izstrādāta romu stratēģija,
kas skaidri nosaka katras dalībvalsts pienākumus attiecībā uz šo kopienu ar smago likteni.
Problēmas risināšana jāsāk ar tās cēloņiem: sniedzot viņiem labākas darba un izglītības
iespējas, samazināsies arī iekšējās migrācijas spiediens Eiropas Savienībā. Un ļaujiet man
izteikt vēl vienu piezīmi: ja kāds visvājākajam vēlētos liegt tiesības uz vienu no
vissvarīgākajām brīvībām, tad šīs tiesības tiktu apdraudētas attiecībā uz mums visiem.
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Un, visbeidzot, tā kā Šengenas sistēmas notiekošā vērtēšana arī tika ilgstoši apspriesta, es
gribētu sacīt, ka Ungārijas prezidentūra to ir ļoti skaidri pateikusi jau kopš pirmā brīža, un
tas ir kaut kas, kam mēs turpinām ticēt. Šengenas paplašināšanās jautājums skaidri jānodala
no tāda veida novērtēšanas, kādai tiks pakļauta Šengenas sistēma. Nejauksim abas! Mums
jāsaglabā ar pārvietošanās brīvību saistītais acquis, un mums labāk jāizmanto pieejamie
līdzekļi, lai nodrošinātu, piemēram, labāku sadarbību mūsu ārējo robežu kontrolē. Tāpēc
mēs strādājam pie Frontex regulas; tāpēc mēs strādājam, lai samazinātu migrācijas spiedienu
no Ziemeļāfrikas, pievēršoties tā vietējiem cēloņiem; tāpēc ir jauna kaimiņattiecību politika;
tāpēc mēs strādājam pie Eiropas Investīciju bankas aizdevumu kapacitātes palielināšanas.
Mēs esam pēdējā posmā. Ir tikai viena juridiska problēma, lai panāktu ar jums vienošanos:
parastā „deleģētā akta” problēma. Tikai pēc tam mēs pārskatīsim Šengenas sistēmu un
raudzīsimies, kā to var pielāgot vai uzlabot, jo mēs redzam, ka ar to tiešām ir problēmas,
bet paliksim pie pašreizējās lietu kārtības.

Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es ticu, ka gaidāmajā Tieslietu un iekšlietu padomes
sēdē, kas notiks pēc divām dienām, tiks pieņemti svarīgi lēmumi attiecībā gan uz
paplašināšanos, gan uz kontroles aspektiem Šengenas jautājumā, bet tādā veidā, kas garantē
pārvietošanās brīvību mūsu pilsoņiem.

Carlos Coelho,    referents. – (PT) Debatēs viens no mūsu kolēģiem deputātiem teica, ka
atļaut Rumānijai un Bulgārijai pievienoties Šengenai būtu bērnišķīgs lēmums. Es absolūti
nepiekrītu. Es uzskatu, ka tad, kad mēs kļūstam par pieaugušajiem, mēs novērtējam
racionālus argumentus, un, ja mēs esam labi izglītoti, mēs atpazīstam, kad racionāli
argumenti ir taisnīgi. Lai rīkotos taisnīgi, mēs nedrīkstam sevi kompromitēt ar dubultiem
standartiem.

Mums jājautā, vai Bulgārija un Rumānija atbilst vai neatbilst Šengenas pievienošanās
noteikumiem. Ja tās atbilst, tām būtu jāpievienojas. Ir pilnīgi leģitīmi uzskatīt to pilsoņus
par pilntiesīgiem Eiropas pilsoņiem. Bulgārijas un Rumānijas cilvēki nedrīkst kļūt par
populistu retorikas ķīlniekiem.

Mēs zinām, ka ar Šengenu ne viss ir tā, kā tam vajadzētu būt. Tāpēc mēs atbalstām jaunu
Šengenas novērtēšanas sistēmu, lai varētu identificēt problēmas, atbilstoši reaģēt un pieņemt
lēmumus, ja problēmas neatkāpjas. Tomēr debates par jaunu Šengenas novērtēšanas sistēmu
nedrīkst padarīt Bulgārijas un Rumānijas iedzīvotājus par šī likumdošanas procesa
ķīlniekiem. Šie ir dažādi procesi, un katram no tiem ir savs ātrums.

Visbeidzot, Gyõri kundze, paldies, ka Jūs laipni pieminējāt Portugāles un Šengenas
informācijas sistēmas projektu „Viena SIS visiem”, kas jau ir atvieglojis vairāku valstu, tai
skaitā jūsējās, iestāšanos Šengenas zonā. Paldies, ka mums to atgādinājāt, un par tādu
patīkamu pieminēšanu. Es vēlētos, lai Padomei tiktu iesniegts šo debašu kopsavilkums un,
es ceru, mūsu rītdienas balsojuma aprises, kas, es uzskatu, būs ļoti pamācošas. Es ceru, ka
Padome apzināsies, ka tad, kad Eiropas pilsoņus pārstāvoša sapulce ar pārliecinošu
vairākumu saka „jā” Bulgārijai un Rumānijai — un es ceru, ka tā būs —, Padomei jāseko
šim lēmumam, cik drīz vien iespējams.

Priekšsēdētājs.   – Dārgie kolēģi, es uzskatu, ka, ņemot vērā lielā vairākuma Parlamenta
deputātu pozitīvos komentārus un novērtējumus šodien, kā arī Komisijas un Padomes
novērtējumus, ir vietā silti apsveikumi Bulgārijai un Rumānijai.

Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks 2011. gada 8. jūnijā.
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Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

Elena Oana Antonescu (PPE),    rakstiski. – (RO) Rumānija un Bulgārija atkal ir pierādījušas,
ka, ja kādreiz rastos vajadzība, tās spētu īstenot visus nepieciešamos pasākumus, lai
nodrošinātu vērā ņemamu drošības līmeni uz Eiropas Savienības austrumu robežas. Ņemot
vērā finansiālos, tehniskos, institucionālos un administratīvos centienus, ko Rumānija
veltījusi, lai pievienotos Šengenas zonai, es domāju, ka turpmākajā periodā jāparāda pozitīvs
šī dosjē novērtējums, nosakot noteiktu pievienošanās termiņu šai zonai.

Situāciju nevar atstāt nerisinātu, izmainot noteikumus spēles gaitā, piekāpjoties eiroskeptiķu
retorikai un izvirzot atsevišķu, ar nelegālās imigrācijas kontroli saistītu jautājumu. Tehniski
Rumānija ir vairāk nekā jebkad gatava nodrošināt kārtību uz Eiropas Savienības austrumu
robežas.

Turklāt dubultstandartu piemērošana noteiktu parametru izvērtēšanā nav vienotas Eiropas
projekta cienīgs un raksturīgs aspekts. Es stingri uzskatu, ka līdz ar Rumānijas integrēšanu
Šengenas zonā tā visām dalībvalstīm parādīs nopietnu un stingru pieeju austrumu robežas
drošības garantēšanai. Vēl jo vairāk, sasniegtie rezultāti pārliecinās visu Eiropu, ka tā ir
veiksmīgi palielinājusi visas Savienības drošību.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    rakstiski. – (LT) Pārvietošanās brīvība visiem Eiropas
Savienības pilsoņiem ir viena no vissvarīgākajām ES vērtībām, un Šengenas zonu raksturo
kontroles trūkums uz kopējām robežām starp iesaistītajām valstīm un pārvietošanās
brīvības ieviešana šajā zonā. Tāpēc mums jāciena pilnīgi visu Eiropas Savienības pilsoņu
tiesības brīvi pārvietoties. Ja Bulgārijai un Rumānijai, lai pievienotos Šengenas zonai,
jāievēro vairāk kritēriju nekā citām ES dalībvalstīm, tad mēs radām dubultstandartus. Mums
jāvairās no sistēmas, kas balstīta uz dubultstandartiem, kuri ir ļoti stingri attiecībā pret
kandidātvalstīm, bet ļoti maigi attiecībā pret valstīm, kuras jau ir Šengenas zonas dalībnieces.
Šengenas acquis noteikumiem jābūt vienādiem attiecībā uz visām valstīm, un novērtējuma
sistēmai jābalstās uz nosacījumu, ka noteikumi jāievēro nepārtraukti, nevis tikai iestāšanās
laikā. Valstīm, kas pievienojas Šengenas zonai, jāturpina ievērot visus drošības noteikumus,
jo Šengenas zonas drošība tiešām balstās uz precizitāti un efektivitāti, ar kādu katra
dalībvalsts veic kontroli uz tās ārējām robežām, kā arī uz informācijas apmaiņas kvalitāti
un ātrumu Šengenas informācijas sistēmā. Tāpēc, lai atceltu kontroli uz iekšējām robežām,
dalībvalstīm ir jāsadarbojas tik cieši, cik vien iespējams, un attiecīgi jāreaģē, īpaši pieaugot
migrācijas plūsmai, jo Šengenas zonas drošība ir atkarīga no precizitātes un efektivitātes,
ar kādu katra dalībvalsts īsteno savu ārējo robežu kontroli.

Kinga Göncz (S&D)  , rakstiski. – (HU) Saskaņā ar Eiropas Komisijas novērtējumu Rumānija
un Bulgārija ir gatavas pievienoties Šengenai, tāpēc Padomei bez kavēšanās jāpieņem
lēmums uzņemt abas dalībvalstis. Mēs nedrīkstam ne piemērot dubultstandartus, jo tas
grautu Eiropas Savienības leģitimitāti, ne uzstādīt jaunus noteikumus. Pievienošanās
Šengenas līgumam un robežu nojaukšana ir viens no soļiem, ko pilsoņi Eiropas Savienības
acquis novērtē visvairāk; kopā ar euro tā ir arī Eiropas Savienības simbols. Pārvietošanās
brīvība ir viena no kopējā tirgus veiksmes atslēgām. Protams, ir rūpīgi jāaizsargā Eiropas
Savienības ārējās robežas, taču šis mērķis tiek sasniegts, nevis nepieņemot dalībvalstis, kas
ir sagatavojušās, bet ieviešot pastāvīgu un pārredzamu Šengenas pārbaudes sistēmu, kura
— apvienojumā ar kopēju uz iekšējo solidaritāti balstītu Eiropas migrācijas un bēgļu politiku
— ir risinājums daudziem atklātiem jautājumiem. Tāpēc es Padomei lūdzu šajās jomās
virzīties uz priekšu, cik drīz vien iespējams.
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Iosif Matula (PPE),    rakstiski. – (RO) Rumānija ir gatava atcelt tās iekšējo zemes, gaisa un
jūras robežu kontroli. Reālu vizīšu un tehnisko novērtējumu rezultātā, kurus veica ne tikai
Eiropas Parlamenta izvirzīts referents, bet arī ekspertu grupa, tika secināts, ka Rumānija
atbilst visiem kritērijiem, lai pievienotos Šengenas zonai, kuri tika pieņemti ar 2005. gada
Pievienošanās līgumu. Visi pagātnē identificētie trūkumi ir izlaboti. Turklāt mana valsts
dažās jomās ir rādījusi arī labas prakses piemērus. Saistībā ar iebildumiem, kurus izteikuši
atsevišķi Parlamenta deputāti, es vēlos norādīt, ka tie attiecas uz jautājumiem, kas nav tieši
saistīti ar Šengenas acquis, tas nozīmē, ka tie nevar tikt izmantoti par iemeslu, lai bloķētu
Rumānijas pievienošanos šai zonai. Es saprotu atsevišķu deputātu rūpes par ES ārējo robežu
drošību, īpaši tāpēc, ka dažas valstis var tikt uzskatītas par emigrantu plūsmu iecienītākajiem
mērķiem. Tomēr es jums atgādināšu, ka Eiropas noteikumiem jābūt vienādiem attiecībā
uz visām dalībvalstīm, un tos nevar mainīt spēles laikā, jo tas līdzinātos Rumānijas pilsoņu
diskriminācijai. Ņemot vērā pozitīvo tehnisko novērtējumu, Tieslietu un iekšlietu padomei
no šī rudens jādod zaļā gaisma Rumānijas integrācijai Šengenā.

Franz Obermayr (NI),    rakstiski. – (DE) Ja mēs ticam šim ziņojumam, tad viss ir vislabākajā
kārtībā, un Rumānija un Bulgārija ir pierādījušas, ka tās ir pietiekami sagatavojušās Šengenas
noteikumu ieviešanai. Tomēr tie no mums, kuri ir iepazinušies ar Europol 2011. gada OCTA
ziņojumu par organizēto noziedzību, sev jautās, vai Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu
komiteja ir kurla un akla un kāpēc gan mēs vispār paciešam Europol, ja mēs vienkārši
ignorējam tā brīdinājumus. Europol ziņo, ka Rumānija un Bulgārija ir narkotiku
kontrabandas, ieroču transportēšanas un cilvēku tirdzniecības tranzīta ceļi. Organizētie
kriminālie grupējumi, kuri kļūst arvien vairāk multi–etniski, rīkojas ārkārtīgi vardarbīgi.
Daudziem ir paramilitāra izcelsme. Šīs grupas, un es burtiski citēju Europol ziņojumu:
„meklē, kā paplašināt savas intereses ES un kā izmantot izdevības no iespējamās Bulgārijas
un Rumānijas pievienošanās Šengenas zonai.” Europol direktors Rob Wainwright intervijā
izteicies, ka „iespējamā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Šengenai un vīzu režīma
atvieglošana ar Ukrainu var tikt uztverta kā potenciāls jaunām organizētās noziedzības
iespējām.” Mums ir pienākums pret saviem pilsoņiem nopietni ņemt vērā Europol
brīdinājumus. Šengenas līgums jau tagad atver visas Eiropas durvis organizētajai noziedzībai
un nelegālajai imigrācijai. Tāpēc tam nepieciešami steidzami labojumi, pirms tas tiek
paplašināts.

Debora Serracchiani (S&D),    rakstiski. – (IT) Es pateicos referentam Coelho kungam par
viņa lielisko ziņojumu, kurš iederas pašreizējās debatēs par Šengenas līguma īstenošanu.
Efektīvai kontrolei pie mūsu ārējām robežām ir jābūt ļoti svarīgam faktoram, ņemot vērā,
ka Šengenas zonas drošība ir atkarīga no katras dalībvalsts ārējo robežu kontroles
efektivitātes. Lai gan problēmas paliek neatrisinātas, Rumānija un Bulgārija ir pierādījušas,
ka ir pietiekami gatavas piemērot visas Šengenas acquis prasības. Mēs esam plaši diskutējuši
par valsts iestāžu praktisko rīcībspēju, kā arī korupcijas līmeni abās šajās valstīs, tomēr es
uzskatu, ka Šengenas novērtēšanas gadījumā šie jautājumi jāatstāj ārpus apspriešanas —
tā, kā tas notika ar pārējām dalībvalstīm, — ir pietiekami balstīt lēmumu tikai uz
robežkontroles efektivitātes un policijas sagatavotības novērtējumu. Papildu prasību
pievienošana radīs diskriminācijas precedentu, kas iepriekš nav pastāvējis, pat ne pēc lielās
paplašināšanās 2007. gadā.

Adrian Severin (NI),    rakstiski. – Faktiski jautājums ir, vai visiem ES pilsoņiem neatkarīgi
no viņu tautības, ir garantēta vienlīdzīga attieksme un nodrošināta vienlīdzīga pieeja ES
pamattiesībām. Uz globālās ekonomikas krīzes fona ES piedzīvo demokrātijas un
solidaritātes krīzi. Mēs redzam Eiropas renacionalizāciju. Šajā kontekstā debates par
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Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Šengenas zonai ir izraisījušas asas reakcijas, ko
motivē nepamatoti argumenti un dubultstandarti.

Tas nav saistīts ne ar tehniskajiem aspektiem, ne ar drošību uz ES ārējām robežām, ne pat
ar migrāciju vai tiesu varas efektivitāti. Tā ir stratēģiska rakstura Eiropas politiskā problēma.
Jautājums ir par ES saliedētību. Runāt par nepietiekamu mūsu austrumu robežu
sagatavošanu, kad mēs redzam mūsu dienvidu robežu caurlaidību, ir vienkārši smieklīgi.
Veicināt nacionālos politiskos mērķus uz ES rumāņu un bulgāru izcelsmes pilsoņu centienu
rēķina ir briesmīgi. Patiešām, mums vajadzīgas labāk aizsargātas robežas, labāka migrācijas
politika, augstāka administratīvā kapacitāte un godīgi valsts ierēdņi. Bet tam vajag vairāk,
nevis mazāk Eiropas. Viens pareizs solis šajā virzienā ir nekavējoties paplašināt Šengenas
zonu, iekļaujot Rumāniju un Bulgāriju.

Kristian Vigenin (S&D),    rakstiski. – (BG) Mēs varam kategoriski apgalvot, ka pati Bulgārija
vai, precīzāk, Bulgārijas pilsoņi, ne tieši, ne potenciāli nerada draudus Šengenas zonas
drošībai, kārtībai un mieram. Mūsu valsts, kaut arī novēloti, ir izpildījusi visus tehniskos
kritērijus, kas attiecas uz ārējo robežu kontroli.

Tomēr vēl aizvien pastāv liela neuzticība, uzskatot, ka pēc kontroles pasākumu ieviešanas
var tikt izraisīti ievērojami pārkāpumi. Neuzticība iezīmējas Eiropas Komisijas ziņojumos
par sadarbības un pārbaudes mehānismu, Europol ziņojumos un vairākos dažādu dalībvalstu
augstāko amatpersonu izteiktajos paziņojumos. Ņemot vērā nepieredzētu kontrabandas
aktivitāti, ēnu ekonomikas pieaugumu, korupcijas izplatību un nespēju cīnīties ar organizēto
noziedzību, mums īsti nav iemesla dusmoties par to, ka mūsu dalību bloķē papildu šķēršļi.

Eiropas Parlamentam ir jāpieņem nostāja par principiem, kuri paredz, ka spēles noteikumus
nedrīkst mainīt pusceļā. Saskaņā ar oficiālajām prasībām Bulgārija un Rumānija ir gatavas
dalībai Šengenas zonā, un Eiropas Padomei ir jālemj par labu tai, cik drīz vien iespējams.
Es paļaujos uz to, ka lielais vairākums atbalstīs Coelho kunga ziņojumu, lai dalībvalstīm
dotu skaidru politisko signālu.

(Sēdi pārtrauca uz dažiem brīžiem)

SĒDI VADA: E. McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

16.  Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Priekšsēdētājs.   – Nākamais darba kārtības punkts ir Jautājumu laiks (B7-0407/2011).

Komisijai tika uzdoti šādi jautājumi.

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 6, ko uzdeva Mairead McGuinness, bet pārņēma Jim Higgins (H-000206/11)

Temats: Kvalitatīvas pārtikas shēmas

Komisija 2011. gada februārī reģistrēja savu 1000. kvalitatīvā pārtikas produkta
nosaukumu. Tomēr ir skaidrs, ka dalībvalstīs ļoti atšķiras pieteikumu skaits par produktu
reģistrēšanu kvalitatīvas pārtikas shēmās, proti, kā produktus ar aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norādi (AĢIN), aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) un garantētu
tradicionālo īpatnību (GTI). Kā Komisija uzskata — kāpēc ir tādas atšķirības starp
dalībvalstīm? Vai Komisija var komentēt dažu pārtikas ražotāju paustos viedokļus, ka
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reģistrācijas process ir ilgs un birokrātisks, tādējādi kavējot pieteikuma iesniedzējus? Kā
reģistrāciju var padarīt iesniedzējam vieglāku?

Vai Komisija var sniegt informāciju, kas raksturo patērētāju izpratni par kvalitatīvas pārtikas
shēmām? Kā var ACVN, AĢIN un GTI marķējuma atpazīstamību uzlabot un padarīt
patērētājiem nozīmīgāku, it īpaši dalībvalstīs, kurās ir maz reģistrētu produktu?

László Andor,    Komisijas loceklis. – Priekšsēdētāja kungs, kad tika izveidota Eiropas
aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN), aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu
(AĢIN) un garantēto tradicionālo īpatnību (GTI) sistēma, dažās dalībvalstīs līdzvērtīgas
sistēmas jau darbojās.

Tāpēc ģeogrāfisko norāžu jēdziens bija pazīstams, un valsts līmenī šie nosaukumi jau bija
reģistrēti. Tas izskaidro to, kāpēc atsevišķās dalībvalstīs ir daudz reģistrētu nosaukumu.
Tomēr daudzas dalībvalstis izrāda aizvien lielāku interesi par šo sistēmu.

Parasti nosaukuma reģistrācija ilgst vairākus gadus. Tas tāpēc, ka pieteikuma iesniedzēju
grupai vispirms jāsagatavo specifikācijas, kas jāapstiprina valsts līmenī un pēc tam Komisijā.
Tad ģeogrāfisko norāžu specifikāciju vienotā dokumenta kopsavilkums vai tradicionālo
īpatnību specifikācijas tiek publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tādā veidā
dodot iespēju sniegt iebildes.

Iebilžu sniegšanas periods ilgst sešus mēnešus. Ja iebilžu nav, nosaukumu var reģistrēt. Ja
tiek iesniegta iebilde, iesaistītajām pusēm tiek doti seši mēneši, lai panāktu vienošanos. Ja
vienošanās netiek panākta, Komisija izdod lēmumu, par ko balso pastāvīgā komiteja. Šā
procesa dēļ reģistrācijai vajadzīgs tik ilgs laiks. Savukārt, tiklīdz nosaukums ir reģistrēts,
tas ir stingri aizsargāts un atzīts starptautiskā mērogā, un gūst labumu, ko nodrošina saziņas
līdzekļu, īpaši logotipa, izmantošana.

Komisija apzinās, ka reģistrācijas process ir jāpaātrina. Šajā sakarā tika iesniegti priekšlikumi
saistībā ar kvalitātes paketi, tostarp priekšlikumi par to, ka saņemto pieteikumu
pārbaudīšanai atvēlēto laiku Komisijā vajadzētu samazināt līdz sešiem mēnešiem, savukārt
iebilžu sniegšanai atvēlēto laiku — līdz diviem mēnešiem.

Izpratne par sistēmu katrā valstī būtiski atšķiras un bieži ir atkarīga no attiecīgajā valstī
reģistrēto nosaukumu skaita. Komisija nodrošina naudas līdzekļus tam, lai popularizētu
tirgotāju kvalitatīvos produktus un tā veicinātu patērētāju izpratni par šo sistēmu.

Jim Higgins (PPE),    autores vietā. – Priekšsēdētāja kungs, vēlos pateikties Komisijai par
sniegto atbildi. Manuprāt, pārtikas produktu marķēšana ir atzīstama. Tomēr komisāra kungs
norādīja uz vairākiem aspektiem, proti, pirmkārt, tiek ievēroti dažādi standarti; otrkārt,
ilgs laiks paiet, līdz pieteiktais nosaukums patiešām tiek reģistrēts. Ja varētu sniegt kādu
Eiropas birokrātijas paraugu, tad šis noteikti būtu tāds.

Manā valstī Lauksaimniecības ministrijai vajadzīgi pieci gadi, lai pēc pieteikuma iesniegšanas
attiecīgais nosaukums patiešām tiktu reģistrēts. Ņemot vērā Vācijas krīzi, ir jāmarķē vairāk
pārtikas produktu, ir jānosaka vairāk standartu; ir jāveic plašāka kvalitātes kontrole. Tāpēc
es aicinu Komisiju paredzēt ciešāku laika grafiku.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Priekšsēdētāja kungs, es turpināšu diskusiju par kvalitatīvu
pārtiku.
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Pēdējās divās nedēļās Itālijas ekonomika ir guvusi EUR 20 miljonus lielus zaudējumus, jo
EHEC baktēriju dēļ tā nevarēja pārdot dārzeņus, galvenokārt gurķus. Ir aplēsts, ka
EUR 4,4 miljoni tika zaudēti Krievijas importa aizlieguma dēļ vien.

Visa augļu un dārzeņu nozare ir nospiesta uz ceļiem. Tāpēc es vēlos pajautāt Komisijai,
kādus pasākumus tā paredz veikt, lai aizsargātu augļu un dārzeņu tirgu, un kādus papildu
pasākumus tā paredz īstenot nolūkā novērst neuzticamas informācijas izplatīšanu par
EHEC baktēriju izcelsmi, kas skar visu augļu un dārzeņu nozari, liekot cilvēkiem krist
panikā. Mēs runājam par kvalitatīviem pārtikas produktiem!

László Andor,    Komisijas loceklis. – Atbildot uz pirmo jautājumu, vēlos norādīt, ka Komisija
apzinās nepieciešamību paātrināt likumdošanas procesus. Šajā sakarā tika iesniegti
priekšlikumi saistībā ar kvalitātes paketi, ko minēju jau savā pirmajā atbildē.

Komisijas priekšlikumos ir ierosināts saņemto pieteikumu pārbaudīšanai atvēlēto laiku
samazināt līdz sešiem mēnešiem, savukārt iebilžu sniegšanai atvēlēto laiku — līdz diviem
mēnešiem. Ja Parlaments un Padome izlems pieņemt Komisijas priekšlikumus, lielākās
daļas pieteikumu izskatīšanai tiks atvēlēts gandrīz viens gads vai vismaz desmit mēneši.

Atbildot uz otru uzdoto jautājumu, man jāsaka, ka vakar šis jautājums tika pārrunāts
Veselības padomes sēdē. Mēs turpināsim to risināt vēlāk, ņemot vērā Lauksaimniecības
padomes ārkārtas sanāksmi šodien. Patlaban es nevaru sniegt sīkāku atbildi, bet mēs noteikti
šo jautājumu risināsim.

Marian Harkin (ALDE).   – Priekšsēdētāja kungs, es runāšu īsi. Es atvainojos par to, ka
neierados savlaicīgi, lai dzirdētu komisāra kunga atbildi sākumā. Šķiet, ka mans jautājums
ir saistīts ar to, ka daudzās valstīs ir zems ražotāju izpratnes līmenis, un dažās valstīs tas ir
pavisam zems. Vai Komisija paredz īstenot kādus pasākumus, lai palielinātu izpratni ne
tikai patērētāju, bet arī ražotāju vidū?

László Andor,    Komisijas loceklis. – Priekšsēdētāja kungs, izpratne par sistēmu katrā valstī
būtiski atšķiras, gluži tāpat kā reģistrēto nosaukumu skaits atsevišķā valstī. Lai veicinātu
kvalitatīvu produktu izplatību, ražotājiem ir iespēja saņemt Eiropas naudas līdzekļus
veicināšanas darbam, turklāt vairāk nekā EUR 19 miljoni tika piešķirti piecpadsmit
veicināšanas programmām laika posmā no 2006. gada līdz 2010. gadam.

Komisija arī vēlas atkārtoti pārskatīt lauksaimniecības produktu veicināšanas politiku un
šajā vasarā ir paredzējusi sagatavot Zaļo grāmatu. Tā būs iespēja vēlreiz pārrunāt šās
politikas mērķus, kā arī pārbaudīt izredzes saistībā ar veicināšanu un produktu kvalitāti,
kā arī informācijas izplatīšanu šajā sakarā.

Priekšsēdētājs.    – Jautājums Nr. 7, ko uzdeva Jim Higgins (H-000199/11)

Temats: Jauniešu bezdarbs

Ekonomikas krīze ir krasi samazinājusi absolventu nodarbinātības rādītājus. Pagājušā gada
novembrī jauniešu bezdarba rādītājs visā ES bija 21 %.

Jauniešu bezdarba rādītājs zem 10 % ir tikai trijās valstīs — Vācijā, Nīderlandē un Austrijā.
Citviet tas ir dramatisks: Baltijas valstīs, Īrijā, Grieķijā un Slovākijā jauniešu bezdarba rādītājs
ir 30 % un lielāks. Un Spānijā tas pārsniedz 40 %.

Kādus pasākumus komisārs plāno veikt, lai novērstu jauniešu masveida izceļošanu no
Eiropas?
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Kā komisārs plāno Vācijas, Nīderlandes un Austrijas labāko praksi ieviest ES mērogā?

László Andor,    Komisijas loceklis. – Augstais jauniešu bezdarbs ir viena no Komisijas
galvenajām prioritātēm un viena no personīgi manām galvenajām rūpēm. Darbvietu
trūkums varētu izraisīt jauniešu izceļošanu no Eiropas, tomēr lielākā daļa jauniešu, kas
nolūkā atrast darbu pārceļas uz citu valsti, visticamāk, dodas uz citu dalībvalsti. Tāpēc ir
ļoti svarīgi veicināt darba ņēmēju pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā.

Tas būtu risinājums reģioniem, kuros jauniešu bezdarba līmenis ir augsts, ņemot vērā
darbvietu trūkumu atsevišķās nozarēs dažās dalībvalstīs, kā tika secināts saskaņā ar Komisijas
pēdējā ceturkšņa datiem par brīvajām darbvietām. Jauniešu mobilitātes veicināšana
Eiropas Savienībā ir viens no stratēģijas „Eiropa 2020” galvenās iniciatīvas „Jaunatne kustībā”
mērķiem. Tā ietver pasākumu virkni nolūkā samazināt pašreizējo augsto jauniešu bezdarba
līmeni.

Minēšu dažus piemērus. Jauniešu darba mobilitāte īpaši tiks veicināta, īstenojot ar
Parlamenta un Padomes atbalstu aizsākto ES darbvietu mobilitātes programmu „Tava
pirmā EURES darba vieta”. Šīs programmas mērķis ir palīdzēt jauniešiem atrast darbu
Eiropas darba tirgū, kā arī palīdzēt darba devējiem pieņemt darbā gados jaunus mobilus
darba ņēmējus no Eiropas.

Programmas „Tava pirmā EURES darba vieta” ietvaros tiks sniegti konsultatīvi pakalpojumi,
atbalsts darba meklējumos un darbinieku pieņemšanā, kā arī nodrošināts finansiālais
atbalsts vidēji EUR 1000 apmērā vairāk nekā 2000 gados jaunu darba meklētāju un
uzņēmumu, kuri vēlēsies pieņemt darbā gados jaunus darba ņēmējus no ES.

Tāpat Komisija mudina dalībvalstis ieviest „jauniešu garantiju”, lai tā nodrošinātu to, ka
visi jaunieši pēc vispārīgās izglītības pabeigšanas turpina izglītību, apmācību vai četru
mēnešu laikā sāk strādāt. Kā jau norādīja godājamais deputāts, Vācijā, Austrijā un Nīderlandē
jauniešu bezdarba līmenis ir salīdzinoši zems. Tas, vismaz daļēji, ir tāpēc, ka šajās dalībvalstīs
tiek īstenotas visaptverošas profesionālās izglītības un apmācības sistēmas, kas sekmē
jauniešu integrāciju darba tirgū.

2010. gada decembra Briges komunikē par ciešāku Eiropas sadarbību profesionālās izglītības
un apmācības jomā laikposmā no 2011. gada līdz 2020. gadam ir ļoti svarīgs Eiropas
sasniegums šajā jomā. Šajā komunikē izklāstīti mērķi un noteikti pasākumi, kas vajadzīgi,
lai uzlabotu profesionālās apmācības kvalitāti, kā arī padarītu to pieejamāku un atbilstošāku
darba tirgus vajadzībām.

Vēl viens elements, ko vēlos uzsvērt savā atbildē, ir kampaņa „Jaunatne darbā”. Tā tika sākta
29. aprīlī Budapeštā, un tā paredz mazo un vidējo uzņēmumu tuvināšanu gados jauniem
darba meklētājiem; kampaņas ietvaros tiks sniegta arī informācija un atbalsts nolūkā
iedvesmot jauniešus uzsākt savu uzņēmējdarbību. Laikposmā no šā brīža līdz kampaņas
noslēgumam 2012. gada nogalē ir plānoti vairāk nekā 30 pasākumi.

Godājamie deputāti, es ceru, ka manis norādītajiem līdzekļiem un iniciatīvām sekos efektīva
rīcība dalībvalstīs.

Jim Higgins (PPE).   – Rādītāji ir biedējoši, proti, Baltijas valstīs, Īrijā, Grieķijā un Slovākijā
tie ir 30 %, Spānijā 40 %, un arī jūsu valstī, komisāra kungs, ir viens miljons cilvēku, kas ir
jaunāki par 25 gadiem un kuriem nav nekādu darba izredžu. Itālijā 76 % jauniešu apgalvo,
ka emigrēs. Es labprāt uzskatītu, ka jauniešu mobilitāte Eiropā atrisinās šo problēmu, tomēr
nodarbinātības sarežģījumi valda lielākajā daļā Eiropas valstu, izņemot trīs jūsu pieminētās.
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Patiesībā galvenā uzmanība jāpievērš tam, ka Eiropas iedzīvotāji noveco. Mēs nevaram
atļauties šādu intelektuālā darbaspēka emigrāciju. Tie ir labi izglītoti, ļoti motivēti jaunieši,
un mums viņi ir jānotur, mums ir jāievieš tādas tēlainas programmas, kādas jūs jau minējāt
trīs dalībvalstu, proti, Vācijas, Nīderlandes un Austrijas sakarā. Es atzinīgi vērtēju to, ka
Komisija dalībvalstīm ierosina iniciatīvas. Tomēr man šķiet, ka dažām dalībvalstīm ir
vajadzīga īpaša finansiālā palīdzība, lai apmācītu jauniešus un aizkavētu viņu došanos
prom no mājām, jo, manuprāt, viņi nevis paliks ES darba tirgū, bet gan papildinās Austrālijas
un vēl tālāku valstu darba tirgus.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Priekšsēdētāja kungs, mans jautājums
komisāram ir nedaudz citādāks. Komisārs minēja, ka ir paredzēti dažādi pasākumi bezdarba
samazināšanai, tomēr viņš ne vārda neteica par to, ka svarīgāka un lietderīgāka rīcība būtu
visu dalībvalstu vienošanās par citā dalībvalstī iegūtas kvalifikācijas savstarpējo atzīšanu.
Mūsdienās jaunieši bieži meklē darbu citās valstīs, kurās viņiem jākārto tādi paši eksāmeni,
kādus viņi jau ir nokārtojuši. Kas tiks darīts šajā sakarā?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Priekšsēdētāja kungs, augstais bezdarba līmenis
liecina par to, ka dalībvalstu ieguldījumi jauniešu izglītībā ir veltīgi, jo patlaban jauniešu
vidū valda uzskats, ka viņiem ir jāemigrē uz kādu valsti ārpus Eiropas Savienības.
Komisāra kungs, vēlos jums uzdot šādu jautājumu: ņemot vērā, ka priekšlaicīgi mācības
pametušo personu īpatsvars ir sasniedzis 16 %, bet Portugālē pat 40 %, kāds būs jauniešu
bezdarba līmenis pēc 15–20 gadiem, un ko jūs darāt, lai to novērstu?

László Andor,    Komisijas loceklis. – Atbildot iepriekš, es uzsvēru pasākumus, kas jau ir
noteikti stratēģijā „Eiropa 2020”, un tie jau tagad tiek veikti dažādās dalībvalstīs, īstenojot
efektīvas Komisijas programmas.

Tā ir taisnība, ka Komisija šo uztver kā horizontālu jautājumu, un citās ES iniciatīvās ir
ietverti ļoti atbilstoši priekšlikumi, tostarp, piemēram, tieši šodien publicētie konkrētai
valstij adresētie ieteikumi, ļoti svarīgas atsauces uz vajadzību reformēt izglītības politiku
un uzlabot izglītības un apmācības sistēmu rezultātus dažādās dalībvalstīs, lai tādā veidā
veiksmīgāk saskaņotu izglītības un apmācības būtību ar darba tirgus vajadzībām.

Tas var kvalitatīvi uzlabot jauniešu nodarbinātības iespējas vairākās dalībvalstīs, tostarp
Spānijā un citās, kur situācija ir īpaši smaga un izglītības sistēmas reforma nesenā pagātnē
tika novilcināta vai neņemta vērā.

Īpaši jāpiemin arī Vienotā tirgus akts, ar kuru, gluži tāpat kā ar citām iniciatīvām, paredz
veicināt kvalifikāciju un diplomu atzīšanu, tā padarot Eiropas darba tirgu pārredzamāku
un efektīvāku, radot plašākas iespējas nekā iepriekš.

Jāuzsver arī tas, ka daudzas aktivitātes tiek īstenotas ar ES finanšu instrumentu, šajā sakarā
īpaši ar Eiropas Sociālā fonda, atbalstu, tomēr vēlos pieminēt arī jauno mikrofinansēšanas
instrumentu, kas nodrošina programmas un pēdējā minētajā gadījumā —uzņēmējdarbības
un pašnodarbinātības iespējas, un, manuprāt, šie aspekti ir jāatspoguļo arī gaidāmajā
daudzgadu finanšu shēmas priekšlikumā. Es ticu, ka Parlaments neliegs savu atbalstu šajā
jomā daudzgadu finanšu shēmas ietvaros.

Priekšsēdētājs.    – Jautājums Nr. 8, ko uzdeva Georgios Papanikolaou (H-000194/11)

Temats: Migrācija un Šengenas zona

Ziemeļāfrikā notiekošā krīze apdraud pārvietošanās brīvības principa īstenošanu Šengenas
zonā, par ko liecina sarunas starp Itāliju un Franciju par galvenokārt no Tunisijas iebraukušo
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migrantu pārvietošanu un robežkontroles atjaunošanu. To apstiprina arī Francijas
amatpersonu paziņojumi par nepieciešamību pārskatīt dažus Šengenas līguma noteikumus.

Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai novērstu draudus pārvietošanās brīvībai
Šengenas zonā, kas ir viens no Eiropas apvienošanas stūrakmeņiem?

Ņemot vērā, ka Šengenas zonas ieviešana atbildību par ES ārējās robežas kontroli ir
novirzījusi ierobežotam skaitam dalībvalstu, kā Komisija pārliecinās dalībvalstis kopumā
izrādīt lielāku un efektīvāku solidaritāti saistībā ar migrantu masveidīgu pieplūdumu un
pārvarēt acīmredzamo nevēlēšanos šajā sakarā uzņemties savu daļu atbildības, lai
nodrošinātu šī sloga taisnīgu sadalīšanu?

Cecilia Malmström,    Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs, Papanikolaou kunga uzdotais
jautājums, tāpat kā vēlāk uzdotie jautājumi, skar dažādus viedokļus un aspektus saistībā
ar Šengenas zonu, migrācijas krīzi un uz Šengenas zonu izdarīto spiedienu. Tāpēc ļaujiet
man vispirms atbildēt uz Papanikolaou kunga jautājumu.

Iepriekš mēs pārrunājām Coelho kunga ziņojumu un to, ka ir jāaizsargā Šengenas zona, kas
ir viens no skaistākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Tiesības uz pārvietošanās
brīvību patiešām ir ļoti svarīgs princips, kas iemieso šo Eiropas projektu. Katru gadu
Eiropas Savienībā tūristi veic vairāk nekā 1,25 miljardus pārrobežu ceļojumu. Brīva
pārvietošanās būtiski ietekmē un veicina arī iekšējā tirgus pieaugumu, tāpēc šā sasnieguma
aizsargāšana Komisijai ir ļoti būtiska un arī man personīgi absolūti prioritāra.

Ļaujiet man vēlreiz uzsvērt to, ka Komisijas īstenotās pieejas pamatā ir Šengenas zonas
stiprināšana, novērtējuma uzlabošana — turklāt to mēs ierosinājām jau pirms
Ziemassvētkiem —, noteikumu izskaidrošana, rīku identificēšana, palīdzības sniegšana
dalībvalstīm, kurām tas vajadzīgs, un, iespējams, īpaša mehānisma ieviešana, lai ārkārtas
situācijās, piemēram, ja kāda dalībvalsts nespēj kontrolēt tās iekšējās robežas, tiktu pausta
saskaņota Kopienā balstīta atbildes reakcija.

Komisijas galvenais mērķis ir īstenot preventīvu pieeju. Teritoriju bez robežām ļaus uzturēt
ierosinātās izmaiņas attiecībā uz tā uzraudzības mehānisma stiprināšanu, kas izstrādāts
nolūkā sekmēt dalībvalstu savstarpējo uzticību un spēju efektīvi un efektīgi piemērot
saistītos pasākumus.

Tiks organizētas biežākas vizītes uz konkrētām vietām, lai pārbaudītu Šengenas acquis
piemērošanu dalībvalstīm. Šo kontroļu rezultātā dalībvalstīm varētu tikt sniegtas
rekomendācijas tūlītējiem pasākumiem, kā arī beigu termiņi to veikšanai. Ja dalībvalstu
savstarpējā uzticība būtu lielāka, tās retāk lūgtu iespēju vienpusēji īstenot iniciatīvu uz
laiku atjaunot iekšējo robežu vai pastiprināt policijas pārbaudes iekšējās pierobežas zonās.

Šengenas zonas būtība ir uzticība un solidaritāte. Ir svarīgi, ka ES izrāda konkrētu solidaritāti
ar tām dalībvalstīm, kuras īpaši smagi skar ievērojams migrantu pieplūdums, kā arī tādu
cilvēku pieplūdums, kuri lūdz starptautisko aizsardzību. Šī solidaritāte var izpausties dažādi,
piemēram, palīdzot tad, kad ārējās robežas izjūt spiedienu. Šajā sakarā būtiska loma ir
Frontex, un mēs jau iepriekš esam pierādījuši, ka dalībvalstis ir gatavas palīdzēt cita citai,
piemēram, saistībā ar neseno ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības rīcību pie Grieķijas
un Turcijas robežas, kā arī saistībā ar kopējo jūras operāciju HERMES.

Tāpat robežuzraudzības jomā mums ir jāveicina arī valstu iestāžu sadarbība ikdienā. To
paredz arī Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR), kura pakāpeniski veidota
kopš 2008. gada un kurai Komisija šā gada laikā sagatavos tiesību akta priekšlikumu.
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Tāpat solidaritāti var izrādīt ar finanšu solidaritāti. Šim gadam ir paredzēta
pamatprogramma, kurā tiek ņemta vērā ņemta migrācijas plūsmas pārvaldība. Mūsu rīcībā
ir finanšu mehānisms, ko izmantot, lai uzlabotu šo plūsmu pārvaldību Eiropas līmenī un
stiprinātu solidaritāti starp dalībvalstīm. Protams, patlaban notiek plašs konsultāciju process,
turklāt mūs saista ierobežojumi budžetā, tomēr varat man ticēt, ka šajā fondā naudas
līdzekļi būs arī nākotnē.

Tām dalībvalstīm, kuras migrācijas radītais spiediens skar vissmagāk un kuras atrodas pie
ES ārējās robežas, ir jāsaņem adekvāta finansiāla kompensācija par uzdevumiem, ko tās
pilda visas Šengenas zonas interesēs; tas darāms, īstenojot taisnīgu sloga sadali, nolūkā
atbalstīt tās dalībvalstis, kuras skar liels tādu cilvēku pieplūdums, kam nepieciešama
starptautiskā aizsardzība.

Ir jāsaprot, ka jebkāds lēmums par nelegālo migrantu un starptautiskās aizsardzības
labumguvēju pārvietošanu būs atkarīgs gan no Padomes, gan dalībvalstu labprātības.
Dalībvalstis vēl nav paudušas atbalstu šādai pieejai vispār, izņemot vienu būtisku gadījumu,
proti, pilotprojektu par tādu personu pārvietošanu uz citām dalībvalstīm, kuras ir saņēmušas
starptautisku aizsardzību Maltā. Lai varētu laikus to izvērtēt, es pirms mēneša organizēju
līdzekļu ieguldītāju konferenci. Ar prieku varu ziņot, ka dalībvalstis un asociētās valstis
piedāvāja vairāk nekā 300 vietu. Es ceru, ka nākotnē tiks piedāvātas arī vēl citas vietas. Tas
ir konkrētas solidaritātes apliecinājums. Vēlos pateikties šīm valstīm un izteikt cerību, ka
arī nākotnē tās varēs dot savu ieguldījumu.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pateicos, komisāres kundze! Es jums pilnīgi piekrītu,
tāpat kā, manuprāt, arī Parlaments. Tikpat daudz bija skaidrs arī toreiz, kad notika debates
par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos. Tajā pašā laikā, kā jūs labi zināt, Bulgārijas un
Rumānijas sakarā Padomē trūkst vienprātības.

Jūs runājāt par uzticību. Jā, mēs vēlamies vairot uzticību. Vai, izdarot savu izvēli, Dānija
pieņem jūsu paziņojumu?

Jūs runājāt arī par jauno mehānismu. Ņemot vērā augstākā līmeņa sanāksmi, vēlos jautāt,
vai šīs debates par mehānismu stiprina izpratni par uzticību (es atceros, ka Šengenas kodeksa
23. pantā ir noteikta mehānisma izmantošana ārkārtas situācijās) vai arī rada jaunas bažas
dalībvalstīm un visām Šengenas zonas valstīm?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Komisāres kundze, līdz nākamā mēneša beigām
Eiropas Komisija ir apņēmusies formulēt priekšlikumu jaunajai daudzgadu finanšu shēmai
laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam.

Līdztekus Frontex, ko jūs jau pieminējāt, kādas vēl darbības Eiropas Komisija paredz finansēt,
lai atbalstītu tās dalībvalstis, kuras saņēmušas visvairāk patvēruma meklētāju pieteikumu,
un novērstu ekonomisko migrantu pieplūduma pieaugumu nākotnē? Citiem vārdiem
sakot, kādus pasākumus tā paredz finansēt, īstenojot kaimiņattiecību politiku Vidusjūras
reģionā, lai tuvākajos mēnešos un gados novērstu plašo imigrāciju?

Cecilia Malmström,    Komisijas locekle. – Nevienu nevar piespiest uzticēties citiem; uzticība
ir jānopelna un jāiemanto. Mēs varam tikai censties uzlabot uzticību dalībvalstu starpā,
īstenojot enerģiskāku pārvaldību Šengenas zonā; mēs varam vienīgi pārliecināties par to,
ka mūsu novērtējuma pamatā nav salīdzinošās vērtēšanas sistēma, kā tas ir patlaban, bet
gan neatkarīgs mehānisms, kas balstīts uz Eiropas komunikāciju un Eiropas Savienības
iesaistīšanos ar mērķi ļoti savlaicīgi atpazīt Šengenas sistēmas problēmas jeb vājās vietas
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un pārliecināties, ka mūsu rīcībā ir instrumenti, ar ko mēs nekavējoties varam palīdzēt
dalībvalstīm, kuras nonākušas grūtībās. Cerams, ka tas vairos arī uzticību.

Atbildot otram godājamajam deputātam: mēs patlaban pārrunājām ietvaru, tāpēc es nevaru
minēt skaitļus. Tomēr mēs cenšamies palielināt Frontex neatkarību un resursus. Tāpat mēs
centīsimies rast iespēju atvieglot dalībvalstu piekļuvi dažādajiem fondiem migrācijas jomā,
vienkāršojot un atvieglojot to, ciktāl tas attiecas uz robežām, patvēruma meklēšanu,
integrāciju, utt.

Protams, mums ir jāatšķir nelegālie migranti un personas, kas lūdz starptautisku aizsardzību.
Kā jau jūs zināt, Padome un Parlaments patlaban apspriežas par pārvietošanas programmas
ieviešanu, un arī šajā jomā Eiropas Komisija varētu apsvērt iespēju finansēt lielu šās
programmas daļu. Saistībā ar mūsu kaimiņattiecībām Vidusjūras reģionā mobilitātes
partnerībā mēs migrācijas jautājumā cenšamies ietvert visus nelegālās un legālās migrācijas,
kā arī starptautiskās aizsardzības patvēruma aspektus.

Tam visam ir vajadzīga liela politiskā griba un daži papildu resursi, un es darīšu visu
iespējamo, lai cīnītos un panāktu to, ka manā pārziņā ir attiecīgi resursi.

Otrā daļa

Priekšsēdētājs.    – Jautājums Nr. 9, ko uzdeva Bernd Posselt (H-000196/11)

Temats: Vīzu režīms attiecībā uz Kosovu

Kā Komisija vērtē pašreizējo situāciju saistībā ar vīzu režīma atcelšanu (vīzu režīma
atvieglojumiem) Kosovai, un kāds ir pasākumu grafiks šajā neatliekamajā jautājumā?

Cecilia Malmström,    Komisijas locekle. – Komisija patlaban pastāvīgi pārrauga visus
pasākumus, ko Kosovas iestādes veic, lai izpildītu vajadzīgos nosacījumus nolūkā uzsākt
sarunas par vīzu režīma atcelšanu. Mēs pastāvīgi esam teikuši, ka joprojām ir palikuši divi
svarīgi jautājumi, kas kavē uzsākt šīs sarunas, proti, pamatota atpakaļuzņemšana un ES
standartiem atbilstošas reintegrācijas politiskās nostādnes.

Likums par atpakaļuzņemšanu un divpusējie atpakaļuzņemšanas nolīgumi ar ES
dalībvalstīm arī turpmāk ir jāievieš pareizi. Līdz šim uz Kosovu ir devušās divas novērtēšanas
misijas, proti, pagājušā gada jūnijā un decembrī, lai novērtētu situāciju Kosovā saistībā ar
integrācijas procesu. Misijās tika konstatēts, ka ir gūti lieli panākumi, tomēr darāmā vēl ir
daudz, un mēs esam uzsākuši dialogu ar Kosovas valdību, lai palīdzētu tai un sniegtu savu
atbalstu pēdējo punktu izpildē. Progress nepieciešams arī pašvaldību līmenī.

Mēs regulāri saņemam jaunāko informāciju no Kosovas, un es tiekos arī ar atbildīgajiem
ministriem, un tiklīdz visi šie punkti būs izpildīti, mēs būsim gatavi sūtīt uz turieni jaunu
misiju, kas izvērtēs, kādi pasākumi būtu veicami, lai uzsāktu sarunas par vīzu režīma
atcelšanu. Tik tālu mēs vēl neesam tikuši, tomēr Kosova ir guvusi lielus panākumus, un
mēs cieši sadarbojamies ar valdību nolūkā atbalstīt to un palīdzēt gūt progresu šajos
jautājumos.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Liels paldies par ļoti labo atbildi, komisāres kundze! Es gribēju
pajautāt, vai, jūsuprāt, šī misija uz Kosovu varētu doties vēl šajā gadā vai jūs to nevarat
novērtēt? Vai nebūtu svarīgi, ka šāda maza valsts, kurā mēs ieguldām finanšu līdzekļus un
kuru cenšamies atbalstīt, arī saviem jauniešiem dotu iespēju patiesi iepazīt Eiropu? Esmu
pārliecināts, ka vienkāršo ļaužu „iesprostošana” kavē valsts attīstību. Es zinu, ka jums
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simpatizē doma par robežu atvēršanu, bet vai, jūsuprāt, šī misija varētu tikt nosūtīta Polijas
prezidentūras laikā?

Cecilia Malmström,    Komisijas locekle. – Posselt kungs, tāpat kā jūs, arī es vēlos darīt visu
iespējamo, lai Kosova nekļūtu par izolētu saliņu šo valstu reģionā, kurām mēs citai pēc
citas cenšamies atcelt vīzu režīmu. Mēs noteikti nepametīsim Kosovu novārtā. Runājot
par laiku, atbilde uz šo jautājumu lielā mērā ir atkarīga no Kosovas valdības. Mēs strādājam
ar kosoviešiem, un, tiklīdz viņi mūs informēs par to, ka ir izpildījuši mūsu nosacījumus,
viņi var braukt pie mums, un mēs sūtīsim minēto misiju uz turieni. Lielā mērā tas ir atkarīgs
no viņiem, tomēr nekādus laika termiņu mēs neesam izvirzījuši. Mēs varam ierasties, tiklīdz
viņi mūs aicinās un tiklīdz būs sasniegts pieņemams progress.

Priekšsēdētājs.    – Jautājums Nr. 10, ko uzdeva Gay Mitchell (H-000205/11)

Temats: Kā apkarot to, ka internetu izmanto noziedznieki

Tehnoloģiju un jo īpaši interneta straujās izaugsmes dēļ kļūst arvien grūtāk izprast kriminālo
organizāciju darbību. Patlaban noziedznieki savstarpēji sazinās, izmantojot internetu,
nevis mobilo tālruni, kam līdz pat nesenai pagātnei tika dota priekšroka.

Kādā veidā Komisija ierosina apkarot to, ka visā Eiropā internetu izmanto noziedznieku
grupējumi?

Cecilia Malmström,    Komisijas locekle. – Kibernoziegumi patiešām rada aizvien lielākus
draudus. Tie kļūst aizvien mobilāki, un nesenā pagātnē veikta apdraudējumu analīze liecina,
ka organizētā noziedzība aizvien biežāk kriminālas darbības veic kibertelpā. Tāpēc Komisija
īsteno dažādas darbības šajā jomā, lai uzlabotu vispārējo kiberdrošību, kā arī novērstu un
apkarotu kibernoziegumus.

Politikas līmenī nesen pieņemtajos dokumentos ir izvirzīti konkrēti mērķi un sniegti ceļveži.
Mūsu rīcībā ir Eiropas digitalizācijas programma un Eiropas Savienības iekšējās drošības
stratēģija. Tajā kibernoziegumu apkarošana ir nepārprotami definēta kā viena no mūsu
turpmākā darba prioritātēm.

Arī pagājušajā gadā mēs iesniedzām divus tiesību aktu priekšlikumus, proti, martā
iesniedzām direktīvas par bērnu izmantošanu internetā priekšlikumu, ko pieņēma Komisija,
un es zinu, ka patlaban šis priekšlikums tiek apspriests, un tāpat mēs iesniedzām
priekšlikumu direktīvām par uzbrukumiem informācijas kibersistēmām. Tas notika pagājušā
gada septembrī; arī par šo priekšlikumu jūs ar Padomi patlaban apspriežaties, un es zinu,
ka šajā sakarā ir sasniegts liels progress.

Šo pasākumu mērķis, protams, ir pieņemt Eiropas tiesību aktus saistībā ar nesenajiem
draudiem kibertelpā. Īpaši esam iekļāvuši noteikumus par tādu rīku izmantojuma sodīšanu
kā ļaunprātīgi datorkodi, jo tos izmanto, lai radītu tā dēvētos „botu tīklus”, ko lieto
noziedznieki.

Kibernoziegumu apkarošanā ļoti svarīgs aspekts ir starptautiskā sadarbība, tāpēc šo
jautājumu risināšanā mēs iesaistām arī starptautiskos partnerus. Pagājušā gada novembrī
tika izveidota ES un Savienoto Valstu darba grupa, un tās ietvaros esam jau rīkojuši vairākas
dažādu ekspertu sanāksmes. Par gūtajiem panākumiem mēs stāstīsim nākamajā ES un ASV
augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks šā gada novembrī. Tāpat esam iecerējuši izveidot
kibercentru, no kura Eiropas mērogā tiktu koordinēti dažādās dalībvalstīs veiktie pasākumi.
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Tiešā veidā kibernoziegumus ietekmē spējā tehnoloģiju izaugsme, kas strauji pārtop jaunos
uzņēmējdarbības modeļos, tomēr kibernoziegumus ietekmē arī tiesībaizsardzības joma
un plašākas sabiedrības spēja atzīt un akceptēt tādu mainīgu vidi kā kibertelpa.
Kibernoziegums kļūst par parastu noziegumu. Tāpēc mums ir kopīgi jāsakārto mūsu
sistēmas un jādalās zināšanās par to, kā cīnīties ar šo problēmu. Ja pastāv iemesls uzskatīt,
ka organizētās noziedzības grupējumi ir atbildīgi par aizvien biežāk veiktiem noziegumiem
internetā, tad ir jāveic tie paši izmeklēšanas pasākumi, kas tiek īstenoti ārlīnijas organizētās
noziedzības atklāšanai un apsūdzēšanai, protams, papildinot vēl ar uzlabotu koordinācijas
mehānismu.

Visbeidzot, pirms desmit gadiem tika pieņemta Eiropas Padomes Konvencija jeb Budapeštas
Konvencija par kibernoziegumiem. Desmit gadus vēlāk visas dalībvalstis joprojām nav to
parakstījušas un ratificējušas. Mēs visiem spēkiem cenšamies panākt ratifikācijas pabeigšanu
līdz gada beigām, līdz desmitajai gadadienai, jo tas apliecinātu visu dalībvalstu nopietnu
apņemšanos cīnīties pret šiem noziegumiem.

Gay Mitchell (PPE).   – Komisāres kundze, pateicos par jūsu atbildi. Es saprotu, ka ir cilvēki,
kas lepojas ar to, ka internetā veic tā dēvētās kriminālās darbības, un šo grupējumu darbības
ietver narkotiku tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību, prostitūciju un tirgošanos ar ieročiem,
nelegālo imigrantu pārvešanu pāri robežām, pat slepkavības, zādzības, krāpšanu, bruņotas
laupīšanas un vēl daudzas citas darbības. Tas viss, izmantojot sistēmu, tiek darīts sociālajā
tīklā Facebook, un ar to viņi vēl lepojas. Esmu pārliecināts, ka Eiropols un pakalpojumu
sniedzēji — iespējams, tos varētu koordinēt Komisija — spētu identificēt dažus no šiem
cilvēkiem. Jo pasargātāki viņi jutīsies, jo lielāks kļūs šo noziedznieku skaits.

Es gribētu aicināt komisāres kundzi apsvērt iespēju veikt dažus īpašus pasākumus, lai
koordinētu atbildes reakciju uz to, ko daži no šiem cilvēkiem dara internetā.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Pēdējos gados ir pieaudzis kiberuzbrukumu skaits,
apmērs un smagums. Šie uzbrukumi tiek vērsti pret vienkāršajiem iedzīvotājiem,
uzņēmumiem vai pat valsts, vietēja mēroga, valsts mēroga vai Eiropas iestādēm.
Eiropas Savienībai ir jāpaplašina tās stratēģija kibernoziegumu apkarošanai. Nerunājot par
tiesisko regulējumu un ENISA (Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra) pilnvaru
paplašināšanu, vēlos jums pajautāt, kādus pasākumus Komisija paredz veikt, lai vairotu
tās vadošo lomu attiecībā uz kiberdrošības garantēšanu?

Cecilia Malmström,    Komisijas locekle. – Patiesi, arī parasti noziegumi patlaban tiek veikti
internetā, jo tas ir noderīgs rīks, tomēr internets veicina arī jaunu noziegumu veidu rašanos,
piemēram, identitātes viltošanu vai bankas kontu izlaupīšanu un citus līdzīgus noziegumus.

Varat būt droši, ka mēs cītīgi sekojam līdzi šai attīstībai. Pavisam nesen Eiropols veica dažus
diezgan ievērojamus uzbrukumus dažiem grupējumiem, atklājot pārrobežu grupējumus
no Eiropas, kas ir iesaistīti, piemēram, bērnu pornogrāfijā, kā arī cilvēku un narkotiku
tirdzniecībā, tāpēc jānorāda, ka Eiropolā šo problēmu risina ļoti daudz ekspertu.

Protams, mums ir jādara vairāk. Mums ir jāsavieno visi Eiropas Savienībā funkcionējošie
trauksmes centri, lai dalītos ar statistiku un informāciju, kā arī ciešāk sadarbotos ar
privātajiem uzņēmumiem, lai zināmā mērā rastu risinājumu šai problēmai. Tāpat mēs
plānojam līdz 2013. gadam izveidot Eiropas kibercentru un patlaban izvērtējam tā tehniski
ekonomisko pamatojumu; šā centra uzdevums būtu koordinēt darbu, funkcionējot kā
trauksmes centram, un sniegt atbalstu dažādiem jau valstu līmenī izveidotiem kibercentriem.
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Mēs rūpīgi sekojam līdzi šai attīstībai, un Eiropols kopā ar valstu iestādēm dara visu
iespējamo, lai mēģinātu apkarot šo aizvien pieaugošo noziedzības veidu.

Priekšsēdētājs.    – Jautājums Nr. 11, ko uzdeva Sarah Ludford (H-000215/11)

Temats: Šengenas līguma novērtēšana un iespējamais līguma apturēšanas mehānisms

Pastāv bažas, ka Komisijas priekšlikumos Šengenas zonas pārvaldībai aizvien izteiktāk tiek
uzsvērta nevis ES būtība, bet gan ES procedūra. Jaunajā Šengenas līguma novērtēšanas
procesā Komisija ierosina tai piešķirt galvenās noteicējas lomu, turpretim Parlaments
piedāvā tajā izdarīt izmaiņas, lai līdzsvarotu ES un dalībvalstu ekspertu nozīmi. Attiecībā
uz Šengenas līguma apturēšanu Komisija ierosina izstrādāt ES mehānismu, nevis atstāt to
dalībvalstu ziņā, bet tas ir ticis plaši interpretēts un pārprasts, uzskatot, ka iekšējo robežu
atjaunošana būs praktiski vieglāk izdarāma. Tā kā var rasties nepārvarami politiskie šķēršļi,
kas neļaus ieviest Kopienas procedūru gan līguma novērtēšanai, gan tā darbības apturēšanai,
lai cik arī tas būtu noderīgi, vai nebūtu lietderīgāk noteikt, ka primārā nozīme ir ES būtībai,
vajadzības gadījumā uzsākot pienākumu neizpildes procedūru pret dalībvalstīm, kuras
pārkāpj Šengenas normas?

Jautājums Nr. 12, ko uzdeva Maria Eleni Koppa (H-000216/11)

Temats: Šengenas līguma piemērošana

Šengenas zonas izveidošana bez iekšējām robežām un Eiropas pilsoņu brīva pārvietošanās
ir viens no ES pamatprincipiem un vienotās Eiropas arhitektūras pīlāriem. Kontroles
atjaunošana pie ES iekšējām robežām neatrisinās imigrācijas problēmu. Šāds pasākums
sarežģīs Eiropas pilsoņu dzīvi un izraisīs jaunas nacionālisma tendences.

Vai, ņemot vērā arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojumu, kurā viņš uzsvēra, ka
„pārvietošanās brīvība, iespējams, ir tas ES aspekts, kuru Eiropas iedzīvotāji novērtē
visvairāk”, Komisija varētu atbildēt uz šādiem jautājumiem: kādu pieeju tā paredz īstenot
attiecībā uz Dāniju pēc šīs valsts nesen pieņemtā lēmuma atjaunot robežkontroli? Vai tā
paredz pieņemt citus pasākumus, lai nostiprinātu ES ārējās robežas? Vai tā paredz pārskatīt
tās valsts ekskluzīvās kompetences principu, kurā ir sākotnēji konstatēta nelegālā ieceļošana?

Cecilia Malmström,    Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs, tā kā šie jautājumi ir gandrīz
identiski, es uz tiem atbildēšu reizē. Tie attiecas uz problēmām, kas saistītas ar Šengenas
zonas uzturēšanu un turpmāko attīstību, ņemot vērā migrācijas krīzi. Īsumā es par to
runāju, atbildot jau uz Papanikolaou kunga jautājumu, tomēr šie aspekti neapšaubāmi
jāpatur prātā arī šajā sakarā.

Savā jautājumā Ludford kundze pauž bažas, ka sarunas par jaunā Šengenas līguma
novērtēšanu un tā apturēšanas noteikumiem varētu būt ilgstošas un šajos jautājumos varētu
būt grūti panākt vienošanos, un viņa aicina Komisiju par prioritāti izvirzīt pienākuma
neizpildes procedūru pret dalībvalstīm, kuras pārkāpj Šengenas normas. Teikšu pavisam
skaidri: Šengenas normu pārkāpšana nav pieņemama, tomēr viens aspekts neizslēdz otru.
Mēs plānojam īstenot arī paralēlu pieeju.

Mēs esam ES tiesību aktu aizbildņi. Komisija arī turpmāk rūpēsies par to, lai Šengenas
normas tiktu piemērotas pareizi un lai to darītu visi. Mūsu darba pamatā ir jābūt
pašreizējiem tiesību aktiem. Esmu pārliecināta, ka pašreizējie tiesību akti var sniegt
risinājumu vairumā situāciju. Ja pastāv interpretācijas vai ieviešanas atšķirības, Komisijai
ir jākonsultē attiecīgās dalībvalstis un jāpaskaidro normas. To var izdarīt, izdodot vadlīnijas
vai rekomendācijas.
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Komisija var izmantot visus pieejamos līdzekļus, lai nodrošinātu to, ka ES tiesību akti tiek
piemēroti pareizi, kā arī vajadzības gadījumā var uzsākt pienākumu neizpildes procedūru.
Tajā pašā laikā mēs izstrādāsim preventīvus pasākumus, kas varētu mums palīdzēt izvairīties
no pienākumu neizpildes procedūras īstenošanas. Tāpēc, lai izveidotu efektīvāku Šengenas
līguma novērtēšanas sistēmu, mēs esam uzsākuši sarunas ar Komisiju, Parlamentu un
Padomi. Patlaban mēs apsveram iespējas, kad un kā papildināt šo novērtēšanas mehānismu,
lai veicinātu savstarpēju uzticēšanos un nodrošinātu normu saskaņotu piemērošanu.

Apsverot Dānijas valdības plānus ieviest kontroli uz valsts iekšējām robežām, ko pieminēja
Koppa kundze, jūs, protams, zināt, ka Komisijas priekšsēdētājs nekavējoties nosūtīja vēstuli
Dānijas premjerministram, norādot, ka pirmās Komisijas veiktās analīzes radīja būtiskas
šaubas par to, vai ierosinātie pasākumi ir saskaņā ar Dānijas saistībām atbilstoši Eiropas
un starptautiskajiem tiesību aktiem. Priekšsēdētājs J. M. Barroso uzsvēra, ka dalībvalstis
nedrīkst veikt sistemātiskas ES iekšējo robežu pārbaudes precēm vai personām, un mudināja
Dāniju atteikties no vienpusēju pasākumu veikšanas. Patlaban mēs analizējam Dānijas
sniegto informāciju un pēc tam lemsim par turpmāko rīcību.

Koppa kundze jautāja, vai Komisija ierosinās pārskatīt tās valsts ekskluzīvās kompetences
principu, kurā sākotnēji konstatēta nelegālā ieceļošana. Vēlos uzsvērt, ka saskaņā ar šo
principu persona, kas nelegāli atrodas dalībvalsts teritorijā, tiek atgriezta tajā ES valstī, kurā
tā ieradusies vispirms. Tas ir īpašs Dublinas Regulas noteikums, kurā teikts, ka dalībvalstīm
ir jāizvērtē, kura dalībvalsts ir atbildīga par tajā iesniegta patvēruma pieteikuma
pārbaudīšanu. Tāpēc šis instruments nav piemērots tam, lai risinātu ar nelegālo migrāciju
saistītās problēmas.

Komisijas priekšlikumā pārstrādāt Dublinas Regulu šis princips netiek mainīts. Par
patvēruma pieteikuma pārbaudīšanu atbildība jāuzņemas tām dalībvalstīm, kurām ir
vislielākā nozīme attiecīgā pieteikuma pieteicēja iekļūšanai ES. Balsojot par priekšlikumu
2009. gada maijā, Eiropas Parlaments pauda neizmērojamu atbalstu šajā jautājumā. To
apstiprināja Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas balsojums pagājušā gada
novembrī.

Sarah Ludford (ALDE).   – Komisāres kundze, es, protams, ļoti priecājos dzirdēt, ka jūs
vēlreiz uzsverat Šengenas zonas uzturēšanas lielo nozīmi. Es zinu, ka jūs runājat patiesi,
tomēr mani māc bažas par to, ka Komisija savā ziņā diezgan mierīgi izturas pret iekšējo
robežkontroļu atjaunošanu par spīti tam, ka sabiedrība, šķiet, pārprot situāciju un ka tāda
izpratne vēršas plašumā, piemēram, pagājušajā nedēļā kādā laikraksta The Financial Times
rakstā bija teikts: „Šengenas zona šķeļ tāpat kā euro zona.”

Mani māc bažas par to, ka Komisijas liktais uzsvars uz tās institucionālajām tiesībām netiek
pareizi īstenots praksē, proti, tās centība vajadzības gadījumā īstenot pienākumu neizpildes
procedūru. Neesmu dzirdējusi par to, ka Roma vai Parīze būtu saņēmusi tādu vēstuli, kādu
priekšsēdētājs nosūtīja Kopenhāgenai.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Pateicos, komisāres kundze, par jūsu nepārprotamo
atbildi jautājumā par Šengenas zonu, kā arī par to, ka atsaucāties uz iepriekš uzdotu
jautājumu par pasākumiem imigrantu sadalīšanai pa dalībvalstīm, pamatojoties uz
demogrāfiskiem, ekonomiskiem un ģeogrāfiskiem kritērijiem.

Lai kā nu būtu, vēlos norādīt, ka mūsdienās Dublinas II Regula nav pieņemama atsevišķām
valstīm, piemēram, manai valstij Grieķijai, kas atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas
un kas patiesībā uzņem aptuveni 90 % imigrantu, kuri ierodas Eiropā; vietējie iedzīvotāji
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nevar pieņemt šo Regulu; to nevar pieņemt valstis. Tāpēc mēs uzskatām, ka Regula ir
nekavējoties jāpārstrādā, ņemot vērā vismaz jaunākās attīstības tendences.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Komisāres kundze, jūs iepriekš pieminējāt uzsvaru,
kas tiek likts uz tādiem jēdzieniem kā solidaritāte un taisnīga sloga sadale. Jūs pamatoti
atgādinājāt mums par to, ka sarunas par trešo valstu bēgļu pārvietošanu ir nenovēršamas.
Tāpat pagājušajā gadā jūs paziņojāt, ka mēs gaidām jaunas programmas izstrādi iekšējai
pārvietošanai. Vai jūs, lūdzu, varat pateikt, vai Komisija drīz sniegs attiecīgu paziņojumu?

Papildinot Koppa kundzes teikto par Dublinas II Regulu, vēlos norādīt, ka Francija ir
aizkavējusi atgriešanu Grieķijā, tāpat kā to ir izdarījuši vācieši. Ar īpašu pamatojumu
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir apsūdzējusi mūs gan saistībā ar Dublinas II Regulu, gan tās
izmantojamību. Kam vēl būtu jānotiek, lai mēs saprastu, ka Dublinas II Regula ir nekavējoties
jāpārstrādā, kā to lūdza Parlaments?

Cecilia Malmström,    Komisijas locekle. – Man ir ļoti žēl, ja valda nepareizs priekšstats par
Komisijas uzskatiem saistībā ar Šengenas zonu. Man šķiet, ka pēdējā mēneša laikā es neesmu
runājusi ne par ko citu, kā vien par Šengenas zonu! Esmu uzsvērusi tās nozīmi, esmu
norādījusi uz to, cik liela dāvana tā ir Eiropas Savienībai, esmu minējusi, ka mums tā ir
jāstiprina, nevis jāvājina.

Mēs ļoti nopietni izvērtējam visus ziņojumus par Šengenas līguma atcelšanu. Esam uzsākuši
sarunas ar Itāliju, Franciju un Dāniju, lai noskaidrotu, kas tieši ir izdarīts, kas tiek ierosināts
un vai tas atbilst Šengenas normām. Tāpat mēs izvērtējam iespējas spēcināt Šengenas
līguma novērtēšanu, lai jau iepriekš pārliecinātos par to, ka pašreizējā, ne visai piemērotā
salīdzinošās vērtēšanas sistēma tiktu aizstāta ar ko tādu, kas tiek veikts Eiropas līmenī,
piešķirot lielāku lomu arī Eiropas Parlamentam.

Lai varētu palīdzēt dalībvalstīm, mums vajag vairāk instrumentu. Mums ir sekmīgāk jāizdod
vadlīnijas. Mums jānoskaidro arī tas, kādos ārkārtas apstākļos Šengenas līgumu varētu
atcelt, lai tādā veidā mēs izvairītos no vienpusēju pasākumu veikšanas, kas apdraud visu
sistēmu. Tāpēc varat būt droši, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai stiprinātu Šengenas zonu,
tāpat varat būt droši, ka ir vajadzīga lielāka Eiropas iesaistīšanās, nevis mazāka.

Protams, jautājums par Dublinu ir ar to saistīts, tomēr tas ir paralēls process. Šis jautājums
ietilpst patlaban starp Parlamentu un Padomi notiekošajās sarunās par patvēruma paketi.
Komisija ierosināja Dublinas Regulā saglabāt pirmās patvēruma valsts atbildību, bet ne
tikai, tā ierosināja no jauna ieviest arī ārkārtas mehānismu, lai īpašos apstākļos varētu to
atcelt. Dalībvalstis šo priekšlikumu uztver ļoti pretrunīgi; ļoti maz valstu atbalsta šāda
ārkārtas mehānisma ieviešanu. Šī ir viena no sarežģītākajām jomām sarunās par patvēruma
paketi.

Tāpēc tas nav risinājums Grieķijas problēmai. Patvēruma sistēmas ieviešana visā Eiropā
nodrošinātu labāku sloga sadali, jo, ja visās dalībvalstīs būtu funkcionējoša sistēma, tad
visas dalībvalstis varētu uzņemt patvēruma meklētājus. Tomēr Grieķijas gadījumā būtu
jāturpina plānotās reformas, kas tiek īstenotas atbilstoši rīcības plānam. Komisija un
dalībvalstis atbalsta Grieķiju, piešķirot tai ievērojamus naudas līdzekļus, sniedzot speciālas
zināšanas, nodrošinot tulkus un administratorus. Mēs palīdzam Grieķijai paveikt svarīgu
darbu un izveidot Eiropas tiesību aktiem atbilstošu sistēmu. Ir izdarīts ļoti daudz, tomēr
daudz vēl jāpadara. Tam jānotiek paralēli sarunām par patvēruma sistēmu.

07-06-2011Eiropas Parlamenta debatesLV172



Priekšsēdētājs.    – Jautājums Nr. 13, ko uzdeva Frédéric Daerden (H-000197/11)

Temats: Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGH) nākotne

Vairāki balsojumi un paziņojumi apliecina, ka attiecībā uz šo fondu Savienībā konsenss
pastāv vairākos aspektos.

Pirmkārt, tas atšķiras no Eiropas Sociālā fonda gan metodes, gan mērķu ziņā, un šos
instrumentus nav iespējams sajaukt nedz formāli, nedz praktiski.

Otrkārt, neskatoties uz iesākumā piedzīvotajām grūtībām, īstenošanas regulas grozījumi
2009. gadā uzlaboja EGF izmantošanu. Tās rezultātā ātrāk tiek izskatīti šā instrumenta
izmantošanas pieprasījumi, tuvinot Savienību un tās teritorijā strādājošos. Tāpēc nav šaubu
par to, ka šim instrumentam ir jāpastāv ilgtermiņā.

Visbeidzot šā konkrētā EGF aspekta dēļ šis fonds ir jāuzskata par pilnībā pastāvīgu fondu
ar pietiekamām maksājumu apropriācijām, lai tā izmantošanas nolūkā nebūtu jāveic
pārskaitījumi.

Kāds ir Komisijas viedoklis par īstu citiem fondiem līdzvērtīgu fondu, kas būtu risinājums
visām EGF vajadzībām, nemazinot šā jautājuma risināšanā aktīvi strādājošā Eiropas
Parlamenta lomu?

László Andor,    Komisijas loceklis. – Priecājos, ka jūs izrādāt interesi par Eiropas
Globalizācijas pielāgošanās fondu. Šis gads būs izšķirošs fonda nākotnei, jo Komisija ir
iecerējusi izteikt priekšlikumu par noteikumiem, kas reglamentē fondu, un par fonda
darbību nākamajā plānošanas periodā.

Dažos pēdējos mēnešos Komisija par šo jautājumu ir rīkojusi apspriedes ar nozīmīgākajām
fondā iesaistītajām pusēm. Esam rūpīgi izvērtējuši Parlamenta izcilo ziņojumu par EGF,
kuru pirms dažiem mēnešiem sagatavoja Portas kungs. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta,
darbojoties fonda pašreizējā formā, un ieteikumiem, kuri saņemti apspriedēs, mēs ceram,
ka mūsu priekšlikums ievērojami uzlabos fonda darbību pēc 2013. gada un īpaši atrisinās
divas problēmas, kas saistītas ar pašreizējo finansēšanas mehānismu.

Pirmā problēma attiecas uz laika posmu, kas vajadzīgs, lai dalībvalstij pēc pieteikuma
iesniegšanas tiktu piešķirts finansējums. Lielu daļu šā laika aizņem pieteikuma izvērtēšana.
Komisija patlaban meklē veidus, kā paskaidrot vai vienkāršot informāciju, kas dalībvalstīm
būs jāsniedz, lai pierādītu pieteikuma atbilstību. Tāpat daudz laika vajadzīgs, lai attiecībā
uz katru pieteikumu lūgtu un saņemtu apstiprinājumu no abām budžeta lēmējinstitūcijas
iestādēm. Arī tas kavē fonda palīdzības sniegšanu, tā kaitējot darba ņēmējiem, jo dažas
dalībvalstis negribīgi nodrošina avansa maksājumus apmācībām, palīdzībai darba
meklējumos un citiem pasākumiem.

Turklāt pēdējos divos gados ir ievērojami palielinājies fondā iesniegto pieteikumu skaits,
tātad arī kopējā summa, par kādu pieteikumi tiek iesniegti. Tāpēc ir ārkārtīgi grūti noteikt
pietiekamas rezerves vajadzīgās palīdzības — finansējuma nodrošināšanai. Tas rada
problēmas. Tā kā nebija iespējams ātri rast pietiekamas maksājumu apropriācijas, pirmo
reizi bija jāatliek Komisijas apstiprinājums pieteikumiem, kuri fondā tika iesniegti
2011. gadā. Esmu pārliecināts, ka jūs man piekritīsiet, ka tas nekādi nepalīdz no darba
atlaistajiem darbiniekiem, kuriem steidzami nepieciešama palīdzība. Mums ir jārod
risinājumi šīm problēmām un jāpadara fonda finansēšanas mehānisms atbilstošāks šiem
mērķiem.
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Patlaban pastāv vairākas iespējas. Piemēram, fondu varētu iekļaut Eiropas Sociālajā fondā.
Tam varētu atvēlēt pašam savu budžetu. Komisija vēl nav pieņēmusi konkrētu lēmumu
par to, kā vislabāk atrisināt šos jautājumus, tomēr tā ir iecerējusi rudenī iesniegt priekšlikumu
par nākotnes Globalizācijas pielāgošanās fondu, kurā būtu ņemtas vērā Eiropas darba
ņēmēju intereses. Es ar nepacietību gaidu jūsu domas šajā jautājumā.

Pervenche Berès (S&D),    autora vietā. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs,
Daerden kunga vārdā vēlos pateikties par atbildi. Protams, mēs atbalstīsim iniciatīvas, kas
palīdzēs paātrināt procedūras, kuru mērķis ir atbalstīt darba ņēmējus, kas globalizācijas
vai ekonomikas krīzes dēļ ir zaudējuši darbu.

Mēs gluži vienkārši vēlējāmies vērst jūsu uzmanību uz divām konkrētām problēmām.
Pirmā ir saistīta ar to, ka mērķim atbalstīt darba ņēmējus ir jāpaliek kā galvenajai prioritātei.
Tas nozīmē, ka, pārskatot procedūras, mēs iebildīsim pret to, ka Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonds (EGF) kļūst par kārtējo instrumentu, piemēram, kohēzijas politikas
instrumentu, jo tādā gadījumā kohēzijas politikas īstenošanai tiktu atvēlēti visi ES naudas
līdzekļi, atskaitot ārpolitikai vai pētniecībai un attīstībai atvēlētos fondus. Mums ir jāsasniedz
konkrēti mērķi, un mums šie resursi ir vajadzīgi. EGF ir viens no tiem.

Tāpat mēs lūdzam jūs koordinēt EGF pārvaldību, sadarbojoties ar jūsu kolēģiem komisāriem,
pievēršoties arī citām politiskajām nostādnēm, kas ietekmē šo jomu, piemēram, konkurences
vai rūpniecības politikai.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Komisāra kungs, gada sākumā, kad jums jautāja,
vai Grieķija ir iesniegusi lūgumu aktivizēt Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, jūs
atbildējāt, ka tā nav to darījusi. Valsts ekonomikas un sociālās situācijas dēļ šī atbilde satrauca
Grieķiju.

Mans jautājums ir ļoti vienkāršs, proti, ir pagājuši seši mēneši, un vai tagad mana valsts ir
iesniegusi lūgumu aktivizēt Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai palīdzētu finanšu
krīzes skartajiem darba ņēmējiem? Ja Grieķija šādu lūgumu ir iesniegusi, lūdzu, pasakiet,
vai tas ir apstiprināts, ja jums ir šāda informācija. Ja šāds lūgums nav iesniegts, vai jūs varat
paskaidrot, kāpēc Grieķija nav iesniegusi šādu lūgumu?

Marian Harkin (ALDE).   – Es biju sagatavojusi jautājumu komisāram, ko gribēju uzdot
vēlāk, bet mēs līdz tam šovakar netiksim, un patiesībā tas bija par viņa uzskatiem attiecībā
uz ESF un EGF apvienošanu, ko viņš pieminēja, tomēr savas domas nepateica. Tāpēc, ja
jūs to varat, es labprāt dzirdētu jūsu domas šajā jautājumā, kā arī to, vai, ja šāda apvienošana
notiktu, jūsuprāt, būtu iespējams palielināt budžeta apropriācijas?

Visbeidzot, vēlos uzdot vēl vienu jautājumu par laika grafiku, un jūs pieminējāt ar Komisiju
un budžeta iestādi saistītās grūtības. Ko jūs domājat par to, ka, tiklīdz kāda dalībvalstis ir
iesniegusi pieteikumu EGF, tā tiek mudināta sākt īstenot pasākumus, kuriem tā pieteikusies
atbilstoši EGF, jo tādā gadījumā darba ņēmējiem vismaz nevajadzētu gaidīt fonda
apstiprinājumu?

László Andor,    Komisijas loceklis. – Esmu gandarīts diskusijās dzirdēt apstiprinājumu
Komisijas mērķiem panākt to, ka nākamajā finanšu shēmā EGF ir spēcīgāks un lietderīgāks
instruments no darba atlaisto darbinieku atbalstīšanai. Turklāt tuvākajā nākotnē fiskālā
konsolidācija joprojām būs gandrīz visu dalībvalstu programmās, un tās ļoti augsti novērtētu
spēcīga, ātra un efektīva ES līmeņa instrumenta esamību to darba ņēmēju atbalstīšanai,
kuri negaidīti tiek atlaisti no darba.
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Kā jau minēju iepriekš, daži jautājumi joprojām nav atrisināti, piemēram, EGF un ESF
attiecības. Kā jau jūs zināt, ESF tiek pārvaldīts ar dalītu vadību, un, manuprāt, pašreizējā
ESF pārvaldības sistēma neatbilst EGF mērķiem. Neatkarīgi no tā, par kādu beigu formātu
mēs vienosimies, es uzskatu, ka jautājums par pārvaldību ļoti būtiski ietekmēs gala
vienošanos. Es nerunāju par personu vārdiem, bet gan par to, ka ir vajadzīgs atsevišķs
fonds, un īpaša uzmanība ir jāpievērš ātrumam.

Protams, gan tagad, gan, iespējams, arī turpmāk atsevišķas dalībvalstis spēs rast veidus, kā
programmas finansēt no EGF vai ESF līdzekļiem, kā arī spēs rast iespēju manevrēšanai,
tomēr ir svarīgi nodrošināt to, ka EGF ir pieejams visām dalībvalstīm, ja tām nākas reaģēt
negaidītas nodarbinātības krīzes gadījumā.

Otrajā jautājumā tika skarta problēma, kas saistīta ar piemērotības noteikšanu saskaņā ar
pašreizējiem noteikumiem. Lai gūtu lielāku skaidrību, mēs izvērtējām arī šo jautājumu,
tomēr patlaban gluži vienkārši strādājam pie pagaidu noteikumu paplašināšanas līdz šīs
finanšu shēmas beigām. Es runāju par noteikumiem, kas tika ieviesti, reaģējot uz krīzi, kā
arī nolūkā padarīt EGF efektīvāku cīņā pret krīzes ietekmi uz darba ņēmējiem.

Liam Aylward (ALDE).   – Priekšsēdētāja kungs, vai jūs varētu pateikt, cik jautājumus jūs
varētu vēl izskatīt šajā sesijā?

Priekšsēdētājs.   – Aylward kungs, es jau pirms jūsu ierašanās norādīju, ka mēs katram
komisāram varam atvēlēt 20 minūtes, tātad mēs varētu izskatīt vēl jautājumu Nr. 15, ko
uzdeva Blinkevičiūtė kundze, tomēr es baidos, ka jūsu jautājumu mēs nepaspēsim izskatīt.
Varbūt jūs varētu papildināt kādu citu jautājumu?
Jautājums Nr. 14, ko uzdeva Nikolaos Chountis (H-000200/11)

Temats: Kolektīvo līgumu sistēma

Tā kā Grieķija, Īrija un Portugāle izmantoja atbalsta mehānismu, Komisija un SVF ar
memorandu palīdzību uzstājīgi lika ieviest būtiskas izmaiņas darba attiecībās un procedūrās,
kuras piemēro darba koplīgumu slēgšanai, tādējādi likvidējot strādājošiem paredzētās
valsts garantijas.

Piemēram, Grieķijas memorandā ir noteikts, ka valdībai ir jānodrošina, lai koplīgumiem,
kas noslēgti uzņēmuma līmenī, būtu augstāks spēks par nozares līgumiem, kuriem savukārt
jābūt augstākam spēkam par koplīgumiem, kas noslēgti nozaru organizāciju līmenī. Valdībai
ir jāatceļ noteikums, kas ļauj darba ministrijai visus nozaru līgumus attiecināt arī uz
personām, kuras nav pārstāvētas sarunās.

Tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 156. pantā ir noteikts, ka jautājumi, kas
saistīti ar koplīgumiem, ir pakļauti subsidiaritātes principam, vai Komisija saprot, ka šāda
taktika rada ne vien darba ņēmēju tiesību un darba tiesību nepārtrauktas samazināšanas
apburto loku, bet arī neatbilst Līgumiem, kas Komisijai ir jāievēro?

László Andor,    Komisijas loceklis. – Komisija atzīst, ka Grieķijas krīze rada augstas sociālās
izmaksas Grieķijas iedzīvotāju segmentiem, tomēr to galvenais iemesls ir finanšu
nelīdzsvarotība, konkurētspējas mazināšanās un finanšu grūtības, proti, tieši tās problēmas,
kuras ar memoranda starpniecību tiek risinātas, nevis saasinātas.

Ir izskanējuši apgalvojumi, ka, tā kā šie aspekti ir iekļauti memorandā, tas pārkāpj Līgumā
par Eiropas Savienības darbību izvirzīto subsidiaritātes principu. Es neuzskatu, ka tā ir
patiesība. Memorandā iekļautie pasākumi tika izstrādāti, cieši sadarbojoties ar Grieķijas
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valdību, un tos apstiprināja Grieķijas parlaments. Tas nozīmē, ka subsidiaritātes princips
tiek ievērots.

Pamatojums manam viedoklim atrodams arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Tās
28. pantā teikts, ka darba ņēmējiem vai attiecīgām to organizācijām saskaņā ar Savienības
tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem un praksi ir tiesības iesaistīties sarunās un slēgt
koplīgumus attiecīgajos līmeņos, kā arī interešu konflikta gadījumā kolektīvi rīkoties,
tostarp streikot, lai aizstāvētu savas intereses. Savukārt Hartas 51. pantā teikts, ka Hartas
noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, ievērojot
subsidiaritātes principu, un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus.

Nav tādu konkrētu ES tiesību aktu, kuros būtu noteikts, kuram koplīgumam ir priekšroka,
ja tos slēdz dažādos līmeņos; tāpat nav konkrētu ES tiesību aktu, kas regulētu iespēju ar
valsts iejaukšanos paplašināt koplīgumu, kurš noslēgts nozares līmenī. Tāpēc šie jautājumi
atrodas ekskluzīvā valstu tiesību aktu kompetencē, ievērojot attiecīgās starptautiskās
Grieķijas saistības, tostarp attiecīgās Starptautiskās darba organizācijas konvencijas.

Es ceru, ka esmu pietiekami skaidri atbildējis uz jautājumiem. Tāpat es ceru, ka esmu jūs
pārliecinājis par to, ka memorandā iekļautie fiskālie, finanšu un strukturālie pasākumi ir
ļoti svarīgi, ja Grieķija vēlas pārvarēt krīzi. Es ceru, ka esmu mazinājis jūsu bažas par
subsidiaritātes principa neievērošanu.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Komisāra kungs, es atvainojos, bet jūs jau atkal
neatbildējāt skaidri uz manu jautājumu. Vairāk vai mazāk tādu pašu atbildi jūs sniedzāt
arī uz maniem jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski. Ja Komisija no tiesas respektē to,
ka jautājums par koplīgumu režīmu atrodas valsts tiesību aktu kompetencē, vai jūs, aicinot
būtībā atcelt koplīgumu režīmu, pārkāpjat vai nepārkāpjat sev Līgumos piešķirtās pilnvaras?
Jūsu interpretāciju nepieņem Eiropas arodbiedrības, kas ir iesniegušas sūdzību pret jums
par Līgumu noteikumu pārkāpšanu.

Mans jautājums ir šāds: kas aicina atcelt koplīgumus? Vai jūs? Vai Starptautiskais Valūtas
fonds? Vai Grieķijas, Portugāles un Īrijas aizdevēji? Lūdzu, atbildiet skaidri!

László Andor,    Komisijas loceklis. – (līdz pirmā teikuma vidum mikrofons nebija ieslēgts) ...
lielu daļu institucionālās organizācijas, tostarp algu noteikšanas pasākumus dažādās
dalībvalstīs. Šīs ārkārtas situācijas tika risinātas, īstenojot politiku, ko kopīgi izstrādāja ES,
SVF un ECB, kā arī attiecīgo dalībvalstu valdības.

Patiesi, daži jautājumi ir palikuši neatrisināti, un dažus jaunus jautājumus radīja tā dēvētais
pakts „Euro plus”. Nesen mēs ar sociālajiem partneriem, tostarp ETUC (Eiropas arodbiedrību
konfederāciju), rīkojām vairākas diskusijas par to, kāda ir saistība starp sociālo dialogu un
ekonomikas pārvaldību. Šīs diskusijas vēl nav pabeigtas. Es neapgalvoju, ka visi jautājumi
ir atbildēti, un tieši tāpēc es uzņēmos iniciatīvu organizēt konferenci par algām un algu
noteikšanu ES. Šī konference notiks septembrī, un tajā piedalīsies arī sociālie partneri un
citas ieinteresētās puses. Mēs turpināsim diskusijas un, cerams, spēsim rast pareizās atbildes.

Priekšsēdētājs.    – Jautājums Nr. 15, ko uzdeva Vilija Blinkeviciute (H-000203/11)

Temats: Regulas (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā
pārskatīšana

Attiecībā uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos pamatprincipu kopums ir noteikts Padomes
Regulā (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā un tas jau
vairākkārt ir pārskatīts.
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Eiropas Parlaments pašlaik gatavo ziņojumu par profesionālās mobilitātes veicināšanu
Eiropas Savienībā. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 19. aprīļa sanāksmē
piedalījās Komisijas pārstāvis un paziņoja, ka Komisija šīs regulas uzlabošanas nolūkā
gatavojas to pārskatīt.

Kad, pēc Komisijas domām, šis process varētu sākties?

László Andor,    Komisijas loceklis. – Darba ņēmēju brīva pārvietošanās ir ES pamatprincips.
Tāpat kā brīva preču aprite, pakalpojumu brīva aprite un kapitāla brīva aprite, arī darba
ņēmēju brīva pārvietošanās ir vienotā tirgus pīlārs un pēdējos 50 gadus ir palīdzējis veicināt
Eiropas integrāciju.

Šim pamatprincipam piemīt arī ievērojama sociālā dimensija, ciktāl tas veicina ES migrējošo
darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu sociālo, ekonomisko un kultūras integrāciju
uzņemošajā dalībvalstī. ES tiesību aktu kopums attiecībā uz darba ņēmēju pārvietošanās
brīvību garantē ES pilsoņiem tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā darba meklēšanas
nolūkos, kā arī aizsargā darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu sociālās tiesības.

Kā jau jūs zināt, 2011. gada 1. maijs bija ļoti svarīgs datums Eiropas Savienībai. Šajā datumā
tika atcelti darba tiesību ierobežojumi pilsoņiem no tām astoņām dalībvalstīm, kas ES
pievienojās 2004. gadā, un tagad šo valstu pilsoņi var brīvi strādāt jebkurā dalībvalstī.

Komisija cer, ka līdz ar otrās fāzes beigām 2011. gada 31. decembrī savu darba tirgu
liberalizēs arī tās dalībvalstis, kas joprojām īsteno pārejas pasākumus attiecībā uz darba
ņēmējiem no Rumānijas un Bulgārijas.

Pārejas režīma beigas nozīmē to, ka vairāk ES pilsoņu var izmantot priekšrocības, ko sniedz
viena no ES pamatbrīvībām, un var brīvi strādāt kādā citā dalībvalstī. Tas paver plašas
iespējas personām, kuras var doties turp, kur ir darbvietas, kā arī paver iespējas ekonomikai.

Es zinu, ka arī šim Parlamentam rūp mobilitāte un darba ņēmēju pārvietošanās brīvība.
Komisija ir gandarīta par patstāvīgo ziņojumu par darba ņēmēju mobilitātes veicināšanu
Eiropas Savienībā un ar lielu interesi seko līdzi parlamentāro komiteju debatēm.

Tomēr mēs apzināmies arī to, ka, par spīti plašajam ES tiesību aktu kopumam, darba ņēmēju
pārvietošanās brīvības jomā lielākā daļa ES pilsoņu joprojām uzskata, ka strādāšanai citā
dalībvalstī ir pārāk daudz šķēršļu. Nesen šī situācija tika vairākkārt atspoguļota. M. Monti
2010. gada 9. maija ziņojumā „Jauna stratēģija vienotajam tirgum” norādīts, ka, lai gan no
tiesiskā aspekta darba ņēmēju pārvietošanās brīvība kopumā ir liels panākums, tā tomēr
ir visretāk izmantotā brīvība no visām četrām vienotā tirgus brīvībām.

Lai atrisinātu šīs problēmas, ir jāīsteno plaša pieeja un sekmīgi jāievēro pārvietošanās
brīvības princips. ES tiesību aktos noteikto brīvas pārvietošanās tiesību izpildāmība ir īpaši
būtiska gadījumos, kad kādas personas tiek diskriminētas tautības dēļ, jo attiecīgajām
personām ir vajadzīgi piemēroti mehānismi, lai nodrošinātu to, ka šādas tiesības tiek pareizi
aizsargātas.

Patlaban Komisijas dienesti izvērtē ES tiesību aktus darba ņēmēju pārvietošanās brīvības
jomā un īpaši Regulu (EEK) Nr. 1612/68, kā arī meklē iespējas uzlabot ES tiesību aktu
ieviešanu pārvietošanās brīvības jomā, tostarp izvērtē iespēju vajadzības gadījumā
2012. gadā sagatavot iniciatīvu.
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Tāpēc Parlamenta ziņojums par darba ņēmēju mobilitāti tika sagatavots īstajā laikā, un tas
noteikti veicinās debates par ES tiesību aktu ieviešanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības
jomā un par turpmāk iespējamo rīcību šā jautājuma sakarā.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, sirsnīgi pateicos
par atbildi. Mēs patiešām ar nepacietību gaidām pārstrādāto regulu, ko Komisija iesniegs
nākamajā gadā. Tomēr es vēlētos dzirdēt, vai, jūsuprāt, Komisijai vajadzētu izvērtēt darba
ņēmēju pārvietošanās brīvības negatīvās un pozitīvās sekas. Piemēram, no dažām
Eiropas Savienības valstīm masveidā ir izceļojuši kvalificēti, labi apmācīti darba ņēmēji,
kuros attiecīgās dalībvalstis ir veikušas ievērojamus ieguldījumus. Viņi ir pārcēlušies uz
citām Eiropas Savienības valstīm. Vai, jūsuprāt, mums nevajadzētu izveidot īpašu fondu,
ar kā starpniecību mēs varētu kompensēt zaudējumus tām dalībvalstīm, kuras ir zaudējušas
apmācītus, kvalificētus darba ņēmējus?

László Andor,    Komisijas loceklis. – Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Nesen mēs rīkojām vairākas
diskusijas saistībā ar 1. maiju. Es par šo jautājumu runāju ar Višegrādas valstu un Baltijas
valstu nodarbinātības ministriem. Mēs izvērtējām tās jomas, kurās pārvietošanās brīvība
varētu izraisīt zināmu spriedzi, īpaši ja tas skar atsevišķas profesijas, kurās pārvietošanās
brīvība nerada cirkulāru fenomenu, bet drīzāk vienvirziena kustību.

Ja šādas tendences tiek novērotas, tad vispirms dalībvalstu valdībām ir jāizstrādā pareizās
apmācības, atalgojuma un karjeras iespēju stratēģijas, lai sekmētu to personu attīstību, kas
ir nodarbinātas, piemēram, medicīnā, jo šī joma diskusijās tika īpaši pieminēta.

Mēs arī turpmāk pārraudzīsim šo problēmu un apspriedīsimies ar attiecīgo dalībvalstu
valdībām, kā jau esmu to darījis iepriekš.

Priekšsēdētājs.    – Jautājums Nr. 19, ko uzdeva Hans-Peter Martin (H-000208/11)

Temats: Reģionālo un kohēzijas fondu finanšu līdzekļu pārdale

Vai Komisija ir gatava vismaz desmit procentus no reģionālajiem un kohēzijas fondiem
pašreiz ik gadu paredzētos 51 miljardu euro pārdalīt tā, lai piešķirtu finansējumu jaunu
elektroenerģijas sistēmu izveides uzsākšanai atjaunīgās enerģijas jomā?

Johannes Hahn,    Komisijas loceklis. – (DE) Martin kungs, sirsnīgi pateicos par jūsu
jautājumu. Jānorāda, ka pašreizējā finansēšanas periodā, proti, 2007.–2013. gadā,
struktūrfondu resursi ir jau piešķirti, un par tiem ir panākta vienošanās ar reģioniem un
dalībvalstīm vairāk nekā 400 funkcionējošu programmu ietvaros.

Viena no vispārējā procesa daļām finansēšanas perioda sākumā ir noteikt programmas
pašreizējam periodam un izlemt, kāds finansējums būtu pieejams individuālajām
programmām. Saskaņā ar dalīto pienākumu vai dalītas vadības jēdzienu dalībvalstis un/vai
reģioni ir atbildīgi par programmu īstenošanu uz vietas. To kompetencē un atbildībā ir arī
projektu atlase un ieviešana, un galu galā tiem jāuzņemas atbildība par pārraudzību vismaz
sākotnējā līmenī.

Arī šā perioda sākumā jautājums par energoefektivitāti un atjaunīgās enerģijas veidu
veicināšanu bija svarīgs aspekts. Tā ir viena no reģionālās politikas prioritātēm, kas tiek
īstenota tāpat kā speciāli sagatavotie priekšlikumi vairākām no tām aptuveni
400 programmām, kuras minēju jau iepriekš.

Pamatojoties uz šo vienošanos ar reģioniem un dalībvalstīm, pašreizējā periodā ilgtspējīgas
enerģijas politikas budžetā ir paredzēti kopumā EUR 9,2 miljardi, galveno uzmanību vēršot
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uz atjaunīgo enerģiju un energoefektivitātes uzlabošanu. Ņemot vērā Parlamenta un
Padomes 2009. gada lēmumu, mēs paredzējām arī iespēju līdz pat 4 % no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda resursiem izmantot pasākumiem, ko veic nolūkā uzlabot dzīvojamo māju
energoefektivitāti. Kopš tā laikā aptuveni puse dalībvalstu ir izmantojusi šo iespēju, un
Francija ir īpašs paraugs šīs iespējas izmantošanā.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Komisāra kungs, neļaunojieties, lūdzu, tomēr runāsim
nopietni. Es vēlos jums nolasīt savu jautājumu. Tas skan šādi: vai Komisija ir gatava vismaz
desmit procentus no reģionālajiem un kohēzijas fondiem pašreiz ik gadu paredzētā EUR
51 miljarda pārdalīt tā, lai piešķirtu finansējumu jaunu elektroenerģijas sistēmu izveides
uzsākšanai atjaunīgās enerģijas jomā?

Jūs mums daudz pastāstījāt, un tas viss ir taisnība. Tikai diemžēl nekas no jūsu teiktā
neattiecas uz šo jautājumu. Runa ir par to, ka ir jānosūta signāls un jāsaka: „Jā, mēs sapratām.
Jā, mēs izdarām secinājumus no Fukušimā notikušā. Jā, mēs patiešām nopietni izturamies
pret 2020. gadu.” Lai veicinātu pārmaiņas enerģētikā, elektrība no Ziemeļvācijas ir jāpārvieto
uz Austriju. Mans tēvs bija Austrijas provinces Voralbergas energouzņēmuma Voralberger
Kraftwerke vadītājs. Esmu pārliecināts, ka jums ir zināšanas šajā jomā. Lai to izdarītu, ir
nepieciešamas elektriskās līnijas.

Tāpēc atkārtoju, ka, mans jautājums ir par to, vai jūs personīgi esat gatavs patiešām
nodrošināt šo tūlītējo finansējumu, kas, pēc visu vārdiem, mums ir steidzami nepieciešams,
nevis tikai ieviest to, par ko ir lēmuši jūsu priekšgājēji?

Johannes Hahn,    Komisijas loceklis. – (DE) Martin kungs, es ļoti rūpīgi izlasīju jūsu
jautājumu. Tāpēc es sniedzu ļoti konkrētu atbildi, kuras pamatā ir pašreizējie noteikumi
reģionālās politikas jomā. Šo noteikumu būtību nosaka vienošanās dalībvalstu starpā, ko
vienpusēji nevar grozīt ne Komisija, ne reģioni.

Personīgi es vēlētos, lai šie resursi jau tagad būtu pieejami izvirzīto mērķu sasniegšanai, un
es patiešām justos gandarīts, ja tā notiktu. Es dodos no vienas konferences uz otru, no
vienas dalībvalsts uz otru, gluži kā dzīvs tibetiešu lūgšanu rats, aicinot izmantot jau
pieejamos resursus. Tā kā viens no stratēģijas „Eiropa 2020” galvenajiem punktiem patiešām
ir atjaunīgās enerģijas īpatsvara palielināšana, es pieņemu, ka gaidāmajā periodā šai jomai
tiks atvēlēts ievērojami lielāks budžets, tostarp arī no reģionālās politikas. Turklāt šajā
sakarā noteikti būs arī ieguldījumi, tostarp sadarbībā ar Oettinger kungu infrastruktūras
jomā, ciktāl tas attiecas uz Eiropas komunikāciju tīklu izveidi energoapgādes jomā. Ja
patlaban reģioni meklē iespēju no jauna atvēlēt resursus papildus jau pieejamajiem
resursiem, tad mēs esam ļoti atvērti pret ideju par šādas iespējas radīšanu vai vismaz
nopietnu sarunu rīkošanu šajā jautājumā. Tomēr vēlreiz atkārtoju, Komisija nevar vienpusēji
mainīt šos nolīgumus.

Priekšsēdētājs.    – Jautājums Nr. 20, ko uzdeva Anne E. Jensen (H-000212/11)

Temats: Mērķu sasniegšana saistībā ar maksājumiem no struktūrfondiem

2011. gada jūnija beigās Komisija iesniegs priekšlikumu nākamajai 7 gadu finanšu shēmai
(2014-2020). ES reģionālajā politikā ir bijušas ievērojamas problēmas ar atsevišķām
programmām piešķirto līdzekļu apguves spēju. Turklāt vairāku programmu mērķi nav
sasniegti.

Kā Komisija nākamajā budžeta periodā atsevišķām dalībvalstīm līdzekļu apguves spēju
noteiks kā kritēriju struktūrfondu līdzekļu piešķiršanai?
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Vai Komisija piekrīt viedoklim, ka vajadzētu apsvērt iespēju maksājumus pārtraukt, ja kāds
reģions vairākus gadus pēc kārtas ir saņēmis struktūrfondu līdzekļus, bet noteiktie mērķi
nav sasniegti?

Vai Komisija apsvērs iespēju piemērot turpināmības mehānismu, nosakot beigu datumu
struktūrfondu līdzekļu piešķiršanai konkrētam saņēmējam reģionam? Vai Komisija piekrīt
viedoklim, ka šāds mehānisms palīdzēs radīt kohēzijas politiku, kas ir vairāk orientēta uz
rezultātiem?

Revīzijas palātas 2009. gada pārskatā vislielākais kļūdu īpatsvars tika konstatēts
maksājumiem saistībā ar ES kohēzijas politiku. Arī pagājušajā gadā situācija bija tāda pati.
Kā Komisija ir paredzējusi šo situāciju labot?

Johannes Hahn,    Komisijas loceklis. – (DE) Jensen kundze, sirsnīgi pateicos par jautājumu.
Apsverot līdzekļu apguves spēju un tās ņemšanu vērā saistībā ar līdzekļu piešķiršanu
nākamajā periodā, es jau tagad atsaukšos uz pašreizējiem noteikumiem attiecībā uz
maksimālo līdzekļu piešķiršanas robežu. Ir noteikts, ka saskaņā ar konkrētu slīdošu skalu,
kas sadalīta pa dalībvalstīm, struktūrpolitikas īstenošanai ir pieejama tikai konkrēta summa
no dalībvalsts vispārējā IKP. Gada piešķīrums nedrīkst pārsniegt šo maksimālo robežu.

Nākamajā periodā mēs noteikti apsvērsim, vai pašreizējā maksimālā robeža ir pamatota
un vai nebūtu jāveic kādi koriģējumi, lai labāk plānotu vai nodrošinātu līdzekļu apguves
spēju.

Apsverot to, vai, īstenojot programmas, tiek sasniegti izvirzītie mērķi, man jāatgādina jums
par piekto kohēzijas ziņojumu un budžeta pārskatu, kurā nepārprotami tika norādīts, ka
programmu izpildei ir jāpievērš lielāka uzmanība. Nākamajā periodā šajā sakarā ir paredzēta
virkne pārbaužu un stimulēšanas sistēmu, kuras Komisija ir izvirzījusi tiesību aktu ziņojuma
paketē kohēzijas politikai pēc 2014. gada.

Runājot par kļūdu īpatsvaru, es jau vairākkārt esmu norādījis uz metodoloģijas problēmām,
kas saistītas ar daudzgadu programmu revīziju, turklāt esmu to pieminējis arī šajā
Parlamentā. Aptuveni pusi ES budžeta pilnīgi noteikti veido resursi, ko piešķir daudzgadu
aktivitātēm. Revīzijas palāta budžeta izpildes pārbaudi vienmēr veic tikai attiecīgajam
gadam, tāpēc rodas metodoloģijas problēmas. Savukārt saistībā ar reģionālo politiku tiek
piemērots trešais pārbaudes līmenis, lai gan Revīzijas palātas veiktā ikgadējā pārbaude
notiek saskaņā ar pirmo pārbaudes līmeni, tāpēc te vienmēr radīsies augstāks kļūdu īpatsvars
nekā programmu cikla beigās, kā jau esam pierādījuši.

Lai vai kā, arī mana priekšgājēja Hübner kundze kopā ar Parlamentu īstenoja rīcības plānu,
kura efektivitāte un iedarbība jau tagad ir redzama. Tomēr viens no šiem pasākumiem
ģenerāldirektorātiem nodrošināja iespēju pamatotos gadījumos līdz pat sešiem mēnešiem
atlikt maksājumus. Piemēram, pagājušajā gadā to izmantoja vairāk nekā piecdesmit reižu.
Visus šos atliktos maksājumus varēja novērst pirms beigu termiņa, jo tika novērstas
problēmas, kuru dēļ iebildes tika celtas.

Tomēr, runājot par kļūdu īpatsvaru, es gribētu jūs lūgt vienmēr atcerēties to, ka reģionālā
politika šajā sakarā veic sava veida sniega arkla funkciju, proti, attiecībā uz atsevišķiem
likumā noteiktiem punktiem mēs pārbaudām, vai tie tiek ieviesti ikdienā, kāda ir to
efektivitāte un kādas problēmas tie rada. Arī valsts iepirkuma jautājums jau atkal tiek
pārrunāts diskusijās ar dalībvalstīm, reģioniem un gala labumguvējiem. Aptuveni 70 %
kļūdu rodas šajā jomā. Ja mums izdosies vienkāršot sistēmu — turklāt kopā ar komisāru
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M. Barnier esam iesnieguši attiecīgu iniciatīvu —, mēs spēsim samazināt arī praktisko kļūdu
īpatsvaru. Mēs cenšamies izpildīt savu mājasdarbu šajā jomā un gūt attiecīgus panākumus.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Priekšsēdētāja kungs, pateicos komisāram Hahn kungam
par lielisko atbildi, kas apliecina, ka viņš šīs problēmas uztver nopietni. Ekonomikas krīze
neapšaubāmi vēl vairāk sarežģīja šīs problēmas, kā rezultātā daudzām valstīm ir grūti atrast
līdzfinansējumu. Vai Komisija ir īpaši izvērtējusi to, kā tas varētu ietekmēt nākamo
programmu periodu? Vai palīdzība no struktūrfondiem patiešām veicinās šo reģionu
attīstību? Vai ir redzami rezultāti? Vai Komisija ir apsvērusi arī to, ko varētu darīt, lai
uzlabotu ar attīstību saistīto faktisko mērķu — vispārējo mērķu — sasniegšanu, lai tie
nodrošinātu ne tikai projektus, bet arī attīstību?

Johannes Hahn,    Komisijas loceklis. – (DE) Jensen kundze, nākamajā programmu periodā
mēs esam izvirzījuši sev mērķi tematiski sasaistīt struktūrpolitiku ar stratēģiju „Eiropa 2020”,
vismaz ciktāl tas ir iespējams. Tātad esam izvirzījuši galvenos mērķus un prioritātes, kas
būtu jāīsteno reģioniem, realizējot tiem pielāgotus koriģējumus. Pēc tam reģioniem vajadzēs
pašiem izvēlēties dažas prioritātes, gandrīz kā no ēdienkartes, jo īpaši attiecībā uz
konkurējošiem reģioniem.

Tad reģioniem partnerībā ar Komisiju un, noslēdzot ieguldījumu nolīgumu, vajadzēs izvirzīt
un vienoties par reāliem, bet arī vērienīgiem un skaitliski pavairojamiem mērķiem, lai
perioda beigās mēs skaidri spētu saskatīt, vai kopīgi izvirzītie mērķi ir vai nav sasniegti, vai
varbūt pat ir pārsniegti. Ja izrādīsies, ka izvirzītie mērķi nav sasniegti, mums būs iespēja
kopīgi pārbaudīt neizpildes iemeslus un izvērtēt, vai tie radušies iekšēju vai ārēju faktoru
dēļ. Pamatojoties uz to, mēs varēsim izdarīt secinājumus turpmākai programmu plānošanai
un finanšu piešķiršanai secīgi nākamajā periodā. Šādi mēs nodrošināsim ļoti būtisku un
kvalitatīvu reģionālās politikas attīstību gaidāmajā finanšu periodā.

Priekšsēdētājs.   – Uz jautājumiem, uz kuriem laika trūkuma dēļ netika atbildēts, sniegs
rakstiskas atbildes (sk. pielikumu).

Jautājumu laiks ir beidzies.

17.  Nākamās sēdes darba kārtība

18.  Sēdes slēgšana

(Sēdi slēdza plkst. 20.00)
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