
VERGADERING VAN DONDERDAG 28 OKTOBER 2004

VOORZITTER: DE HEER COCILOVO
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

(De vergadering wordt om 10.05 uur geopend)

Chichester (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, in mijn hoedanigheid van voorzitter van de Commissie
industrie, onderzoek en energie, zou ik – voor de goede orde – graag bevestigd krijgen dat de brieven ter
beoordeling van de voorgedragen commissarissen zijn voorgelegd aan de heer Barroso, de gekozen voorzitter
van de Commissie.

De Voorzitter. Mijnheer Chichester, ik heb nota genomen van uw verzoek. U kunt er zeker van zijn dat u
een gepaste bevestiging zult ontvangen.

Martínez Martínez (PSE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, in de laatste zondageditie van het belangrijkste
dagblad van mijn land verklaarde mevrouw Loyola de Palacio dat Spanje momenteel zoveel van haar gewicht
in de Europese Unie verliest dat het land een aanhangsel van Frankrijk en Duitsland dreigt te worden.

De laatste dagen hebben wij hier in dit Huis gezegd dat iedereen het recht heeft op het hebben en uiten van
zijn mening, wat die ook mag zijn. Als die mening evenwel in strijd is met de verantwoordelijkheden van
een vice-voorzitter van de Commissie, en er kanttekeningen geplaatst worden bij drie lidstaten van de Unie,
dan is dat een zeer ernstige zaak.

Naar ons oordeel is dit een belediging voor Spanje, en waarschijnlijk voor nog twee lidstaten van de Unie,
reden waarom ik de vice-voorzitter van de Commissie verzoek om een specifieke rectificatie, en de
waarnemend voorzitter van de Commissie, de heer Prodi, vraag zich met de kwestie te bemoeien.

De Voorzitter. Mijnheer Martínez, zoals u zelf al hebt gezegd, ligt de verantwoordelijkheid om op deze
kwestie te reageren in de eerste plaats bij de heer Prodi, en de Commissie en ik koester geen enkele twijfel
dat er, overeenkomstig de politieke gevoeligheden van de rechtstreeks betrokkenen, op gepaste manier zal
worden gereageerd.

2. Vrouwen en armoede

De Voorzitter. Aan de orde is de mondelinge vraag (B6-0019/04) van mevrouw Záborská, namens de
Commissie rechten van de vrouw en gender equality, aan de Commissie over vrouwen en armoede.

Záborská (PPE-DE), vraagsteller. (SK) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, op zondag 17
oktober heeft de internationale gemeenschap de Werelddag van verzet tegen extreme armoede gevierd,
teneinde de aandacht te vestigen op armoede als een schending van de mensenrechten.

Het is ons streven armoede uit te roeien, maar als we daarin willen slagen, zal de samenleving haar
inspanningen moeten verdubbelen. Zij moet daarbij uitgaan van de ervaringen van de mensen die
daadwerkelijk in armoede leven en van de gezinnen die zich niet neerleggen bij armoede en er alles aan doen
om hun kinderen een betere toekomst te geven. Zulke mensen zijn het levende bewijs van het idee dat overal
waar vrouwen, kinderen en mannen veroordeeld zijn tot een leven van armoede, hun mensenrechten
geschonden worden. Het is onze fundamentele plicht er eensgezind voor te zorgen dat deze rechten in de
gehele Europese Unie geëerbiedigd worden.

Op 17 oktober 1987 kwamen honderdduizend verdedigers van de mensenrechten, gehoor gevend aan de
oproep van pater Jozef Brezinsky, bijeen in de Rue Trocadero in Parijs om eer te betuigen aan de slachtoffers
van honger, geweld en onwetendheid. Zij lieten zien dat zij zich verzetten tegen armoede en riepen de
mensheid op zich te verenigen om eerbiediging van de mensenrechten te waarborgen.

Het Europees Parlement nam dit standpunt vervolgens over in zijn jaarverslagen betreffende de fundamentele
mensenrechten in de Europese Unie. In dezelfde geest riepen de Verenigde Naties in 1996 het eerste
internationale decennium tegen armoede uit. Door de Lissabon-agenda ging de Europese Unie eveneens een
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actieve rol spelen op dit gebied. Staat u mij toe twee belangrijke punten te noemen die met deze problematiek
samenhangen.

Het eerste is het innemen van een standpunt over participatie. Het is van belang dat de armste leden van een
samenleving rechtstreeks deelnemen aan de planning, uitvoering en evaluatie van programma’s en strategieën.
De Wereldbank, bijvoorbeeld, staat in de strijd tegen armoede precies een dergelijke participerende aanpak
voor.

Wat de Europese instellingen betreft, om deze effectief te laten functioneren, moet er sprake zijn van veel
meer vastberadenheid en overtuiging, en van de juiste instrumenten. Alle prachtige resoluties ten spijt is de
Europese Gemeenschap er onvoldoende in geslaagd de “vervrouwelijking” van de armoede aan te pakken.
Programma’s voor het bestrijden van sociale uitsluiting missen vaak maatregelen die specifiek op vrouwen
gericht zijn. Ik denk met name aan alleenstaande moeders, weduwen, gehandicapte vrouwen en
gepensioneerden, vrouwen die afhankelijk zijn geraakt van anderen en ook vrouwen die binnen hun etnische
groep of andersoortige minderheid gediscrimineerd worden vanwege hun geslacht.

Kortom, het Europees project heeft verzuimd gelijke kansen te creëren. Het vervult mij echter met trots te
zien dat vrouwen belangrijke verantwoordelijkheden op zich nemen waar het gaat om de solidariteit tussen
de generaties binnen het kader van de familie. Ik ben ervan overtuigd dat iedere vrouw een positieve invloed
kan uitoefenen op de manieren waarop de maatschappij in elkaar zit en op de manieren waarop de structuur
ervan gevormd wordt.

Aangezien alle vrouwen fundamentele menselijke waarden als waarheid en gerechtigheid, liefde en vrijheid
hoog houden, moeten zij gesteund worden in het cultiveren en verbreiden van deze waarden in hun gezins-
en beroepsleven. Ik wil speciale hulde brengen aan diegenen die ver weg van huis of in moeilijke
omstandigheden leven, maar erin slagen hun lijden en hun uitputting te overwinnen om degenen te helpen
die hun het dierbaarst zijn. In dit verband spreek ik mijn krachtige veroordeling uit van de mensenhandelaars
die dit soort kwetsbare vrouwen en kinderen uitbuiten.

Het tweede belangrijke punt betreft het Binnenlandse Stabiliteitspact. Algemeen wordt erkend dat armoede
een reële test is voor democratische stelsels. Desalniettemin hebben de staatshoofden en regeringsleiders
van de Europese Unie geweigerd het uitroeien van armoede op te nemen in het ontwerp voor het
grondwettelijk verdrag als een van de doelstellingen van de Europese Unie.

Velen kennen het Stabiliteits- en Groeipact al. Op 17 oktober zou ik een ander soort stabiliteitspact willen
introduceren, namelijk een binnenlands stabiliteitspact, dat vrouwen en verarmde gezinnen meer zelfrespect
en waardigheid geeft, een pact dat de deuren van de samenleving openzet voor vrouwen en armen. We
moeten binnen het uitgebreide Europa dit pact voor binnenlandse stabiliteit steunen en armoede uitroeien.
Op die manier bevorderen we solidariteit tussen generaties, bannen we discriminatie uit en stimuleren we
gelijke kansen en een constructieve dialoog, zodat wij samen kunnen bouwen aan een daadwerkelijk
partnerschap met de zwakste leden van de samenleving.

Schreyer, Commissie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, om te beginnen wil ik mevrouw Záborská
en de leden van de Commissie rechten van de vrouw en gender equality bedanken dat zij zich over deze
uiterst belangrijke problematiek hebben gebogen. Dank u wel ook, mevrouw Záborská, voor uw geestdriftige
toespraak.

Ik kan mij echter niet vinden in de algemene strekking van uw betoog als zou de Europese Unie bij de
verwezenlijking van gelijke kansen hebben gefaald. Vanaf de oprichting van de Europese Unie hebben gelijke
kansen zowel in het Verdrag als in de wetgeving een zeer belangrijke rol gespeeld en er is ook heel wat bereikt
op dit vlak.

Het klopt echter dat vrouwen – of zij nu werken of niet, jong zijn of oud – ook in de lidstaten van de Unie
sterker door armoede en bijgevolg door sociale uitsluiting worden bedreigd dan mannen. Een groot aantal
vrouwen heeft geen vast eigen inkomen en is op financieel gebied aangewezen op hun familie of moet van
een minimuminkomen rondkomen. Talrijke vrouwen in de pensioenleeftijd hebben geen of een ontoereikend
pensioen doordat ze niet in een beroep werkzaam zijn geweest, hun beroep hebben opgegeven of moesten
opgeven, dan wel in deeltijd hebben gewerkt.

Bijzonder alarmerend is dat de armoedelast die het gezin als geheel betreft, voor een onevenredig groot deel
door vrouwen wordt gedragen. De oorzaken hiervan berusten enerzijds op gendergerelateerde aspecten in
het beroepsleven en anderzijds op een genderspecifieke taakverdeling binnen gezinnen. Eenoudergezinnen,
die, u zei het al, in meerderheid uit vrouwen met kinderen bestaan, bevinden zich maar al te vaak in financiële
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nood. Wij moeten derhalve groot respect hebben voor vrouwen die er bij de opvoeding van hun kinderen
alleen voor staan.

De negatieve effecten worden nog eens extra versterkt wanneer vrouwen behoren tot kwetsbare of uitgesloten
groepen, zoals immigranten, etnische minderheden of personen met een handicap. Deze vrouwen zijn zeer
vaak het slachtoffer van meervoudige discriminatie en hieraan moet paal en perk worden gesteld. De strijd
tegen armoede en sociale uitsluiting moet primair op deze punten worden gevoerd.

De inspanningen van de actoren op Europees en nationaal niveau bij de bestrijding van armoede onder
vrouwen, de vervrouwelijking van armoede, zoals u het uitdrukte, moeten worden beschouwd in het kader
van de open coördinatiemethode voor sociale insluiting. Ook al berust de bevoegdheid op dit terrein onverkort
bij de lidstaten, er wordt aan de Europese Commissie en de Commissie voor sociale bescherming een
belangrijke rol toegekend als het gaat om de doeltreffende verwezenlijking van het beginsel van
gendermainstreaming.

Tot de gemeenschappelijke doelstellingen waarop het proces berust, behoort tevens de gelijkstelling van
mannen en vrouwen. Met dit aspect moet volledig rekening worden gehouden bij de opstelling van nationale
actieplannen. Voorts dient het plan te voorzien in maatregelen die specifiek op vrouwen zijn gericht. Daarbij
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat niet-gouvernementele organisaties die opkomen voor de belangen
van vrouwen, in principe betrokken worden bij de ontwikkeling, het vervolgtraject en de evaluatie van de
nationale actieplannen. De open coördinatiemethode op het gebied van armoede en uitsluiting gaat vergezeld
van een actieprogramma van de Gemeenschap dat loopt tot eind 2006, en van maatregelen ter bevordering
van de samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van sociale uitsluiting.

Vermeldenswaard is het feit dat een criterium voor de toekenning van financiële bijstand, bijvoorbeeld ook
binnen de structuurfondsen, gebaseerd is op de bevordering van gendergelijkheid. Zoals gezegd, is de
Commissie zich ervan bewust dat met name voor vrouwen in de pensioenleeftijd het gevaar van de armoedeval
dreigt. In dit verband is de open coördinatiemethode eveneens toegepast op kwesties als de toereikendheid
van pensioenen en de financiële duurzaamheid van pensioenstelsels.

Een reeks van initiatieven die de laatste jaren op EU-niveau zijn ontplooid, heeft een bijdrage geleverd aan
de praktische verwezenlijking van de doelstellingen die het Parlement in 1994 in zijn resolutie over armoede
onder vrouwen in Europa heeft verwoord. Hieronder vallen bijvoorbeeld, naast de maatregelen in het kader
van de open coördinatiemethode, de omkering van de bewijslast die is ingevoerd in de regelgeving inzake
gendergelijkheid, alsmede de meest recente richtlijn, die berust op artikel 13 van het EG-Verdrag. In de
Europese werkgelegenheidsstrategie is een aanzet gegeven tot gendermainstreaming en na de hervorming
van de structuurfondsen dient de dimensie van gendergelijkheid nog sterker geïntegreerd te worden.

Wij zijn het er allemaal zonder meer over eens dat er voor effectieve en doelgerichte strategieën betrouwbare
en specifieke gegevens nodig zijn. Gegevens die naar geslacht zijn onderverdeeld zijn van cruciaal belang
voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Zij vormen de basis voor steekhoudende indicatoren.
Bij de open coördinatiemethode op het gebied van sociale uitsluiting wordt gebruik gemaakt van een door
nationale gegevens aangevulde reeks van gemeenschappelijke indicatoren, die als kader dienen voor
uitwisseling en onderzoek. Alle indicatoren dienen standaard naar geslacht opgesplitst te worden. Daarnaast
moeten ze naar leeftijd zijn onderverdeeld, zodat bijzondere aandacht kan worden besteed aan kinderen en
armoede onder kinderen. De Commissie publiceert regelmatig kwantitatieve gegevens over armoede en
sociale uitsluiting die naar geslacht en leeftijd zijn onderverdeeld.

Ik kan u verzekeren dat de Commissie zich bewust is van de problemen inzake armoede onder vrouwen. Zij
weet ook dat armoede een van de belangrijkste fundamenten en oorzaken is van vrouwenhandel en andere
vormen van seksuele uitbuiting. Ik stel met nadruk dat niemand van ons, noch de Europese instellingen,
noch de lidstaten, noch de samenleving mag tolereren dat vrouwen het slachtoffer worden van seksuele of
andere vormen van uitbuiting. We moeten vastberaden blijven optreden en meer inspanningen leveren om
de aanwezige oorzaken te bestrijden. We moeten vrouwen meer mogelijkheden bieden voor een economisch
actief en zelfstandig bestaan. Zo moeten ze volledige toegang krijgen tot economische hulpbronnen,
ondersteuningsvoorzieningen en onderwijs.

Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). (EL) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren,
afgelopen woensdag was ik in Genève, in Zwitserland om aan een manifestatie deel te nemen. Ik heb toen
een groot reclamebord gezien dat herinnerde aan het bestaan van armoede in onze samenleving. Dit bord
trok mijn grote aandacht omdat ik besefte dat een dergelijk bord ook op zijn plaats zou zijn in onze eigen
samenlevingen, in de Europese Unie. Helaas is armoede een probleem waarvan iedereen zich rekenschap
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moet geven, maar vooral wij als degenen die verantwoordelijk zijn voor het beleid en dagelijks in aanraking
komen met de realiteit. Het feit dat er armoede bestaat, is immers een aanfluiting voor onze democratie en
doet twijfel rijzen over de efficiëntie van onze beleidsvormen.

De gegevens waarover wij beschikken zijn onthullend en verontrustend: het gemiddelde percentage bedraagt
15 procent, tenminste in de Europese Unie van de Vijftien, in de oude Europese Unie. In de meeste landen
is armoede hoe dan ook een chronisch probleem. Bovendien is de situatie niet homogeen en daar moeten
wij bijzondere aandacht aan besteden. Wij moeten de oorzaken bekijken om erachter te komen waarom de
situatie hier beter is dan daar, en welke goede resultaten er zijn geboekt.

Overal, van Zweden tot Ierland en van de zuidelijke landen tot de nieuwe lidstaten, is de situatie voor met
name bepaalde groepen werklozen, eenoudergezinnen, alleenwonende bejaarden, kinderrijke gezinnen zeer
ernstig. In al deze groepen vormen vrouwen de meerderheid.

Daarom hebben de burgers van de Europese Unie en met name de vrouwen onder hen talrijke dringende
zorgen en eisen. Wij zijn daar tijdens de Europese verkiezingstijd, die nog maar net achter ons ligt, allemaal
mee geconfronteerd. Mijn ervaring zegt mij dat in het debat over de Grondwet de aandacht op deze
vraagstukken zal worden toegespitst. Laten wij ons derhalve daarop allemaal voorbereiden. Wij moeten
tijdens dit debat niet alleen komen met antwoorden maar ook met beleid, zowel op Europees als nationaal
vlak. De debatten over de financiële vooruitzichten 2007-2013, de nieuwe verordening inzake de
structuurfondsen en de begroting voor het komend jaar bieden ons talrijke gelegenheden om onze aandacht
op deze vraagstukken te richten. Het volstaat echter niet om geld beschikbaar te stellen voor de
werkgelegenheid en de sociale beleidsvormen. Wij moeten ook de evaluatie van ons beleid kwalitatief beter
aanpakken, en wij moeten nagaan of het door ons beschikbaar gestelde geld ook daadwerkelijk zoden aan
de dijk zet, zoals wij allen graag willen en verwachten.

Zijn de Europese Commissie en de Raad die vandaag, zoals altijd bij dergelijke debatten, door afwezigheid
schittert tevreden over de evaluatie van de nationale actieplannen voor de werkgelegenheid en van die voor
de sociale integratie? Is men tevreden over de resultaten van de coördinatie waar u, mevrouw de Commissaris,
over sprak? Raken deze evaluaties aan de kern van de problemen en de resultaten? Is gendermainstreaming
daadwerkelijk in het beleid geïntegreerd? De Commissie rechten van de vrouw heeft hier vaak op aangedrongen
en heel wat aanbevelingen gedaan over efficiënte en daadwerkelijke gendermainstreaming. Daarvoor zijn
echter speciale studies en onderzoeken nodig. Er moeten statistische gegevens worden verzameld per groep.
Er moeten indicatoren worden vastgesteld, zoals u, mevrouw de Commissaris, ook al zei, en natuurlijk
moeten wij kijken naar de harmonisatie van de door ons verzamelde statistische gegevens, want niet in alle
lidstaten van de Europese Unie zijn deze gegevens geharmoniseerd. Deze harmonisatie is noodzakelijk om
reële gegevens te verkrijgen en vergelijkende tabellen te kunnen maken, aan de hand waarvan wij ons beleid
voor de uitwisseling van goede praktijken efficiënter kunnen inzetten. Mijns inziens is dit absoluut
noodzakelijk, niet alleen voor de samenhang in het Europa van de Vijfentwintig maar ook voor onze
voorbereiding op de nieuwe uitbreiding en voor het succesvol verwezenlijken van de doelstellingen van de
ontwikkelingshulp in onze externe betrekkingen.

Gröner (PSE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, tien jaar nadat het verslag over de
bestrijding van armoede onder vrouwen in Europa door het Parlement is aangenomen, heeft u voor ons een
beeld geschetst van de stand van zaken en de balans opgemaakt. Ik moet zeggen dat we best het een en ander
hebben bereikt. Er is in Europa veel gebeurd. Europa fungeerde ook bij de wereldvrouwenconferentie in
Beijing zo ongeveer als een baken op het gebied van vrouwenrechten. Wij hebben steeds het voortouw
genomen, en het is dan ook bijzonder pijnlijk dat wij er niet in geslaagd zijn de kloof tussen arm en rijk
voldoende te verkleinen.

Mijns inziens heeft armoede een vrouwelijk gezicht. Het is iedereen duidelijk, en het blijkt ook uit de gegevens,
dat er nog veel gedaan moet worden om die situatie te veranderen. Vrouwen vormen nog steeds de
meerderheid binnen de risicogroepen: langdurig werklozen, eenoudergezinnen en ouderen die in armoede
leven. Het is uitermate pijnlijk en tragisch dat kinderen in onze welvaartsmaatschappij nog altijd een zeer
hoog risico op armoede lopen, en met uw welnemen voeg ik eraan toe het uitermate stuitend te vinden dat
de heer Buttiglione alleenstaande moeders zo gediscrimineerd heeft. Dat kunnen we ons niet laten welgevallen
en kunnen we niet tolereren.

Vooral op onderwijsgebied is de genderkloof goed zichtbaar. Eén blik op de cijfers van de UNESCO maakt
duidelijk dat gebrekkig onderwijs een van de belangrijkste factoren is waardoor vrouwen in armoede vervallen.
Wij vrouwen, ook in Europa, hebben nog altijd te maken met onzekere arbeidsverhoudingen en daarnaast
zijn de geweldcijfers in bepaalde sociale groepen bijzonder hoog. De moedersterfte neemt toe; leven in
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armoede is voor vrouwen immers een groot risico voor lijf en leden. Voorts zijn vrouwen keihard getroffen
door de HIV/aids-epidemie. Momenteel zijn wereldwijd de meeste nieuw geïnfecteerden vrouwen. Dat zijn
allemaal punten waar we rekening mee moeten houden en waarop we meer inspanningen moeten leveren.
De maatschappelijke schade als gevolg hiervan is immens en daarom moeten wij bij de uitvoering van de
strategie van Lissabon en in verband met de problemen die mevrouw de commissaris heeft genoemd erop
blijven hameren dat het fundament onder het sociale model van Europa uiteindelijk gevormd wordt door
de ontwikkeling en ondersteuning van vrouwen en dat we in Europa wel degelijk beschikken over meer dan
voldoende middelen om vrouwen meer macht te geven en daardoor Europa een humaner gezicht te geven.

Wij van de Vrouwencommissie eisen dat deze punten worden geïntegreerd in de toekomstige grote projecten
voor het sociale model van Europa, in het Progress-programma, in de structuurfondsen en in de nieuwe
werkgelegenheidsrichtlijnen. Het constitutioneel verdrag biedt ons hiertoe goede instrumenten. Laat u ons
het verdrag tot leven wekken en bij het overleg over alle projecten prioriteit geven aan vrouwen en
gendermainstreaming.

Carlshamre (ALDE). −(SV) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, commissaris Schreyer, dat de armoede
in de wereld groot is, is geen nieuws. Het is ook geen nieuws dat vrouwen daardoor harder worden getroffen
dan mannen. Al vele jaren praten wij over ontwikkeling, hulp en solidariteit, maar in de praktijk is hiervoor
veel te weinig geld beschikbaar gesteld. Wij in het rijke deel van de wereld hebben daarentegen heel veel geld
binnengehaald ten koste van arme mensen in verre landen. Dat geldt in de eerste plaats voor de Europese
Unie, hoe ontzettend trots ik ook ben om daarbij te horen.

Armoede treft zowel binnen als buiten de Unie vrouwen harder dan mannen. Binnen en buiten Europa komt
de armoede vooral veel voor onder vrouwen die op het platteland leven. Zodra mensen hun eigen voedsel
kunnen produceren, hebben zij al een kleine stap gezet in de strijd tegen de armoede.

Hoe kunnen wij in Europa vrouwen in de allerarmste landen helpen? Voor mij is het antwoord eenvoudig.
Een groot deel van ’s werelds landbouwers zijn feitelijk vrouwen, en onze Unie speelt een beslissende rol op
het punt van de voedselvoorziening van de ontwikkelingslanden. Ons landbouwbeleid met zijn subsidies
en exportsteun vormt een directe hindernis voor families in ontwikkelingslanden die voedsel produceren
voor de verkoop en producten naar ons deel van de wereld zouden willen exporteren.

Door ons beleid sluiten wij hen uit. Door onze eigen producten te subsidiëren dumpen wij de prijzen op hun
markt. Ons landbouwbeleid is een schandvlek voor de EU. Zoals u weet ligt de verantwoordelijkheid daarvoor
niet bij het Parlement. Het is geen geheim dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders de
verantwoordelijkheid dragen voor het feit dat ongeveer de helft van de EU-begroting eraan bijdraagt de
armen van deze wereld nog armer te maken. Aan dit omgekeerde ontwikkelingsbeleid moet een einde worden
gemaakt.

Gisteren moest de voorgedragen Commissievoorzitter Barroso een tegenslag incasseren. Het is een grote
overwinning dat wij hier in het Parlement erin zijn geslaagd om gezamenlijk duidelijk te maken dat wij geen
Commissie accepteren die gebaseerd is op homofobie en vrouwenhaat. Wij, leden van het Parlement, kunnen
echter nog veel meer doen. Hopelijk zullen we er ook in slagen het schandalige landbouwbeleid af te schaffen.
Pas dan kunnen we met recht zeggen dat de Europese Unie iets doet om de armoede te bestrijden.

Breyer (Verts/ALE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, armoede
heeft een gezicht en vandaag hebben wij al vastgesteld dat het een vrouwelijk gezicht is. Het zijn immers met
name de eenoudergezinnen die door armoede worden getroffen, vooral vrouwen met kinderen. In onze
maatschappij wordt wel gesproken over kinderrijkdom, maar voor de betrokkenen betekent die rijkdom
juist armoede. Dat is eigenlijk schandalig en ik vind dan ook dat de Commissie dit probleem veel harder moet
aanpakken, ook in het kader van het Lissabon-proces. Er moet meer werkgelegenheid voor vrouwen worden
geschapen, en het zou een belangrijk streven van de EU moeten zijn meer werk te maken van kinderopvang
om de situatie op dit gebied en op het vlak van onderwijs te verbeteren.

Ook weten we dat vooral oudere vrouwen door armoede worden getroffen. De afschaffing van discriminerende
bepalingen voor vrouwen bij particuliere pensioenen is een kleine stap in de goede richting geweest. Toch
moet ook op dit terrein meer gedaan worden. Wij hebben op Europees niveau veel te weinig indicatoren om
de bestrijding van armoede onder vrouwen te bevorderen, en de politiek laat het als het om dit onderwerp
gaat vaak afweten. De Commissie zal een reuzenstap voorwaarts moeten doen om te bereiken dat het
vrouwenvraagstuk, de gelijkheid van mannen en vrouwen, een veel grotere rol gaat spelen op de
beleidsterreinen van de EU.
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We beschikken over veel te weinig statistische gegevens om een en ander kunnen staven. Ik hoop dat de
Commissie zich zal houden aan het tijdschema voor het Europees genderinstituut. Het Europees
genderinstituut is namelijk nodig – ook de Raad heeft dat benadrukt – om de statistische gegevens te ordenen
en hieruit zo mogelijk conclusies te trekken.

Dan wil ik tot slot nog één punt aanroeren dat nog niet aan de orde is geweest, namelijk vrouwen en milieu.
We weten dat de verwoesting van het milieu, met name in de landen van de zogeheten derde wereld, een
extra armoederisico met zich meebrengt. Duurzame ontwikkeling moet dan ook de hoogste prioriteit op
de agenda blijven.

Svensson (GUE/NGL). −(SV) Mijnheer de Voorzitter, zoals andere sprekers in het debat hier reeds naar
voren hebben gebracht, neemt de armoede in de EU toe. Is dat niet voldoende reden om het neoliberale
economische beleid met zijn Stabiliteitspact en convergentieregels los te laten? Het is immers duidelijk
gebleken dat dit beleid niet leidt tot gelijke kansen of tot minder armoede, integendeel.

Onze hele samenleving is doordrongen van patriarchale machtsstructuren, in de lidstaten en vooral ook in
de Europese Unie. Het economisch beleid van de EU, dat grotendeels ontwikkeld is voor en door mannen,
wordt beslist niet gekenmerkt door gendergelijkheid. Ook in de economie, de politiek, het onderwijs en de
gezondheidszorg is geen sprake van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Zelfs de armoede is niet gelijk verdeeld. Vrouwen worden hierdoor immers het hardst getroffen en worden
hieraan het meest blootgesteld, evenals aan de gevolgen van een leven in armoede. Ik moet erkennen dat het
soms zeer vermoeiend is om de machthebbers jaar in jaar uit allemaal mooie woorden te horen spreken over
doelstellingen op het gebied van gendergelijkheid, minder armoede voor vrouwen enzovoort, terwijl we
weten dat er praktisch gezien uiterst weinig gebeurt.

Armoede onder vrouwen is geen natuurwet en dat zou het ook niet moeten worden. Met de juiste politieke
en economische besluiten kan de situatie veranderen. Waarom, vraag ik u ook nog, is het beginsel van
“gendermainstreaming” nog altijd niet ten uitvoer gelegd?

Krupa (IND/DEM). (PL) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, met de uitbreiding van de Europese Unie
is het aantal burgers dat in armoede leeft aanzienlijk toegenomen. Uit de statistieken blijkt dat 65 miljoen
van de 450 miljoen inwoners van de EU in armoede of zelfs in zodanige armoede leven dat hierdoor hun
menselijke waardigheid wordt bedreigd. Vooral in de landen die onlangs tot de Europese Unie zijn toegetreden,
in het bijzonder in mijn land, Polen, zijn de problemen nog nijpender geworden als gevolg van de verlaging
van de productie, de stijging van de werkloosheid en de economische expansie van de rijke landen.

Wij kunnen moeilijk van een succesvolle uitbreiding van de Europese Unie spreken als die wordt bewerkstelligd
ten koste van verschrikkelijk lijden, ellende, onrechtvaardigheid en een groeiende kloof tussen rijk en arm.
Wanneer armoede overgaat in extreme armoede wordt de vrede bedreigd. “Als je vrede wenst, kom dan de
armen tegemoet”, zoals de Heilige Vader Johannes Paulus II ons voorhoudt. De meest verontrustende
problemen waar arme landen door worden gekweld, zijn niet alleen het schuldenprobleem, maar tevens een
gebrek aan toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, psychische stoornissen, depressie, zelfmoord,
verslaving, allerlei ziektes, gedwongen prostitutie van vrouwen en kinderen en zelfs mensenhandel, alsmede
het probleem van de migratie en de bedreiging die dit vormt voor de stabiliteit van het gezin, dat wil zeggen
voor de stabiliteit van de gehele samenleving. Moeilijke arbeidsomstandigheden en de uitbuiting van
werknemers verergeren de onzekerheid over de toekomst.

Vooral mensen op het platteland, werklozen, gehandicapten en langdurig zieken worden door armoede
getroffen. De meerderheid van deze mensen bestaat uit kinderen en vrouwen, die juist bijzondere bescherming
behoeven, omdat zij de volgende generatie opvoeden. Vooral vrouwen die niet alleen huishoudelijk werk
verrichten, maar bovendien buitenshuis werken, dragen de enorme last die het gevolg is van het
overgangsproces. Dit geldt ook in mijn land, Polen, waar steeds grotere groepen mensen door armoede
worden gekweld. Tweederde van het werk op deze wereld wordt verricht door vrouwen, terwijl zij naar het
schijnt slechts 5 procent van het wereldinkomen ontvangen en minder dan 1 procent van het eigendom op
de wereld bezitten. Wij moeten er derhalve over nadenken in hoeverre de misleidende en oppervlakkige
relatieve stijging van het aantal vrouwen in besluitvormingsorganen deze onrechtvaardigheid compenseert
en of de communautaire slogans van democratie, gelijke rechten en gelijke kansen niet moeten worden
vervangen door morele beginselen en een wijziging van de economische mechanismen om een eerlijkere
verdeling van de rijkdom te waarborgen. Verder zijn er concrete maatregelen nodig om diegenen die hierop
zijn aangewezen, steun en verzorging te bieden. Deze zaken op een volwassen manier aanpakken vereist
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een diepgaande aanpak. Als deze boodschap niet wordt begrepen, zal de materiële armoede van miljoenen
in het niet vallen bij de geestelijke armoede van de rijken en machtigen van deze wereld.

Schenardi (NI). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, ondanks het voortschrijden der techniek, ondanks de sociale
vooruitgang op allerlei vlakken en ondanks de maatregelen die genomen zijn om harmonisering in de landen
van de Europese Unie tot stand te brengen, zijn er nog altijd te veel vrouwen die in grote armoede leven, een
verschijnsel dat zich nog sterker voordoet in de kandidaat-lidstaten die tot de Europese Unie willen toetreden.
Men kan zelfs met recht concluderen dat de armoede “vervrouwelijkt”.

Deze armoede is het gevolg van duidelijk aanwijsbare sociale factoren en vooral van de ongelijke behandeling
van meisjes ten opzichte van jongens als het gaat om de toegang tot scholen, academische studies en
beroepsopleidingen. Geen opleiding, geen werk en dus geen inkomen. Geen inkomen, geen afdracht van
sociale premies en dus geen ziektekosten- en sociale verzekering, geen werkloosheidsuitkering en geen
pensioen. Hieruit volgt dat deze armoede wordt verergerd door ziekte en dat ze bij ouderdom leidt tot diepe
ellende. Het valt echter niet te ontkennen dat deze vrouwen hun hele leven lang een grote bijdrage hebben
geleverd aan de samenleving door hun kinderen op te voeden en door huishoudelijk, slecht betaald, meestal
zwart werk, te verrichten. U weet ongetwijfeld dat deze armoede ook de oorzaak is van discriminatie van
vrouwen en vrouwenhandel.

Het lijkt me dan ook absoluut noodzakelijk dit kwaad bij de wortel aan te pakken, aangezien we door met
afzonderlijke subsidietjes te strooien de armoede onder vrouwen niet duurzaam zullen kunnen verhelpen
en uitbannen. We moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat vrouwen gelijke toegang tot
scholing en beroepsopleidingen krijgen. Dat is de insteek waarmee we de strijd tegen de armoede, waar
vrouwen het voornaamste slachtoffer van zijn, moeten aangaan.

Bauer (PPE-DE). – (SK) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil twee aanvullende opmerkingen
maken op de vraag die door mevrouw Záborská is ingediend.

Ten eerste is uit een groot aantal onderzoeken gebleken dat het merendeels vrouwen zijn die de last hebben
gedragen van de overgang in de nieuwe lidstaten, zowel vanuit psychologisch als vanuit sociaal-economisch
oogpunt gezien. Dit hangt ook nauw samen met de vervrouwelijking van armoede. Zowel vrouwen met een
baan als werkloze vrouwen lopen het risico tot armoede te vervallen. In het geval van vrouwen met een baan
geldt dit in het bijzonder voor de laagstbetaalde beroepsgroepen en de oorzaak ervan is hoofdzakelijk gelegen
in het feit dat het salaris van vrouwen lange tijd gemiddeld circa 25 procent lager was dan dat van mannen.
Dit is geen uitzondering, maar een gemiddelde dat voor vrijwel geheel Europa geldt.

Wat werkloze vrouwen betreft, zijn het met name de ouderen die zich in de meest complexe en moeilijke
situaties bevinden. In sommige landen wordt geen rekening gehouden met de tijd die besteed wordt aan het
grootbrengen van kinderen en vooral alleenstaande moeders hebben daarmee te maken.

Verder is aangetoond dat de kans om uit de armoedeval te geraken kleiner is in gebieden waar sprake is van
een lage werkgelegenheid en langdurige werkloosheid en dat die kans nog verder afneemt naarmate iemand
langer werkloos is. Volgens de meest recente statistieken van het Bureau voor de Statistiek, die berekend zijn
in overeenstemming met Eurostat-methoden, loopt in mijn eigen land, Slowakije, maximaal 21 procent van
de bevolking het gevaar tot armoede te vervallen of onder de armoedegrens terecht te komen.

Mijn tweede opmerking is dat de sociale dimensie, en armoede in het bijzonder, een van de belangrijkste
dimensies is van duurzame ontwikkeling. De vervrouwelijking van armoede is niet een probleem waarmee
alleen de nieuwe lidstaten geconfronteerd worden. Het is bovendien overduidelijk dat armoede onder vrouwen
vaak leidt tot de sociale uitsluiting van kinderen, waardoor armoede ook van invloed is op de
toekomstperspectieven van de nieuwe generatie.

Ook ik deel de opvatting dat dit urgente vraagstukken zijn, en dat statistieken in het kader van het bouwen
aan een kennismaatschappij meer naar geslacht moeten worden uitgesplitst. Voorts sluit ik mij aan bij het
standpunt dat bepaalde landen, en in het bijzonder de regeringen van bepaalde landen, proberen het
armoedeprobleem te bagatelliseren, alsof armoede een teken van persoonlijk falen zou zijn.

Ik verwacht van de Europese Commissie dat zij ook in dit opzicht een krachtdadiger beleid zal gaan voeren.

(Applaus)

Estrela (PSE). – (PT) Mijnheer de Voorzitter, het verschijnsel armoede heeft geen geslacht. Het treft niet
uitsluitend, maar wel vooral vrouwen. Vrouwen ontvangen een lager salaris en minder sociale bescherming.
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Ze zullen als laatste een vaste baan krijgen en het eerst weer op straat worden gezet. De economische
afhankelijkheid van vrouwen beperkt hun vrijheid. En wat te denken van alleenstaande moeders die in
armoede leven – hoeveel van hen kunnen hun kinderen niet te eten geven, hoeveel van hen moeten een dak
boven het hoofd ontberen, en hoeveel van hen moeten het stellen zonder overheidssubsidies die hun bestaan
tenminste een minimum aan waardigheid verlenen?

Het zijn heuse heldinnen, deze alleenstaande moeders die de heer Buttiglione zo nodig moest beledigen.
Gelukkig heeft het Europees Parlement hem adequaat van repliek gediend en het deed me deugd mevrouw
Schreyer te horen zeggen dat we alleenstaande moeders respect verschuldigd zijn. Ik hoop dat de heer Barroso
daar ook in de toekomst rekening mee zal houden.

Alles hangt met elkaar samen – armoede, ziekte, analfabetisme, slechte schoolprestaties, kinder- en
moedersterfte, stedelijk verval, milieuvervuiling, sociale discriminatie, onvoldoende scholing, werkloosheid,
promiscuïteit, geweld in huiselijke kring, mensenhandel. Elk jaar weer worden rond de zeventigduizend
vrouwen en kinderen het slachtoffer van netwerken van mensenhandelaars. Dat is een schokkend hoog
aantal, en de Europese instellingen mogen daarvoor de ogen niet sluiten. Armoede heeft tot gevolg dat er
steeds meer kinderen in de steek gelaten, verkracht, verhandeld, geslagen of zelfs door de eigen ouders
vermoord worden. Het hangt allemaal met elkaar samen, en dat geldt ook voor armoede en overlijden ten
gevolge van een illegale abortus. We hebben dat hier onlangs nog kunnen vaststellen bij het debat over het
schip van de vereniging “Women on Waves”. We mogen niet vergeten dat vrouwen uit de armste lagen van
de samenleving het zwaarst getroffen worden door de criminalisering van vrijwillige
zwangerschapsonderbreking. Arme vrouwen betalen met hun gezondheid – en zelfs met hun leven – voor
onmenselijke wetten die het hun onmogelijk maken in veilige en hygiënische omstandigheden een abortus
te ondergaan. Dat is het geval in Ierland, Polen en Portugal.

Om de sociale uitsluiting van vrouwen te bestrijden zijn praktische maatregelen nodig. Dat is overigens ook
in de strategie van Lissabon vastgelegd. Het is dus zaak de strategie van Lissabon vanuit een genderperspectief
opnieuw te interpreteren. Het Europa dat wij voorstaan en verdienen moet gekenmerkt worden door grotere
solidariteit, eerlijkheid en menselijkheid, ook voor vrouwen.

Ek (ALDE). −(SV) Mijnheer de Voorzitter, ruim de helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen.
Tweederde van al het werk wordt uitgevoerd door vrouwen, terwijl slechts een tiende deel van alle inkomsten
door vrouwen wordt verdiend.

Meer dan tien jaar geleden, tijdens de vierde wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties, namen 189
landen met eenparigheid van stemmen de verklaring van Beijing betreffende de doelstellingen inzake gelijke
rechten, ontwikkeling en vrede aan, alsmede een actieprogramma om deze doelstellingen te verwezenlijken.
Tot deze landen behoorden de lidstaten van de EU. Nog steeds is de kloof tussen woord en daad verontrustend
groot als het om de rechten van de vrouw gaat, met als gevolg dat de armoede in de wereld is vervrouwelijkt.
Wij moeten ons richten op de vrouwen in de arme landen en op die manier tevens de millenniumverklaring
van de VN naleven, waarin staat dat de extreme armoede in 2015 moet zijn gehalveerd.

Er is geen eenvoudige oplossing. Armoede wordt immers niet met geld opgelost maar met inzet voor
mensenrechten en duurzame ontwikkeling. De toekenning van de Nobelprijs aan Wangari Maathai is een
voorbeeld van wat er kan worden gedaan.

Door vrouwenrechten te waarborgen worden ook de grond, het water en de mogelijkheden tot verzorging
en plaatselijke ontwikkeling gewaarborgd. We moeten eisen durven stellen aan de buitenwereld. Daarom is
het belangrijk dat vrouwen in het hulpbeleid als volwaardige burgers worden erkend, zowel in de hoedanigheid
van hulpverlener als in die van hulpontvanger. Ik wil weten wat de commissaris op dit gebied doet.

Bijna de helft van de wereld bestaat uit mannen, om de redenering om te draaien. Een derde deel van alle
werk wordt uitgevoerd door mannen, maar negentiende van alle inkomsten wordt verdiend door mannen.
Dat geldt ook in de Europese Unie, en ik ben het niet eens met de beschrijving van de commissaris. De
loondiscriminatie neemt toe, evenals de werkloosheid onder vrouwen. De vrouwen in de Europese Unie
hebben een slechtere gezondheid en zijn armer dan mannen.

Nu we met het proces van Lissabon aan de slag zijn, wil ik weten wat de Commissie doet om vrouwenrechten
te waarborgen, duurzame ontwikkeling te verwezenlijken en vrouwen in staat te stellen de rechten die aan
hen zijn toegekend uit te oefenen.
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Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Mijnheer de Voorzitter, de gegevens zijn schaars en verouderd en soms is
er in het geheel geen naar geslacht uitgesplitste informatie beschikbaar over de zeventig miljoen mensen in
het Europa van de Vijfentwintig die het risico lopen tot relatieve armoede te vervallen. Toch weten we allemaal
dat armoede en sociale uitsluiting vooral vrouwen treffen. Dat kan zijn omdat ze op leeftijd zijn en de laagste
pensioenen ontvangen. Of, als het om jonge vrouwen of vrouwen van middelbare leeftijd gaat, omdat ze
werkloos zijn of een slecht betaalde baan, dan wel een onzekere baan zonder rechten hebben. En anders
omdat het immigrantenvrouwen of alleenstaande moeders zijn.

De situatie wordt nog erger als er van een combinatie van deze factoren sprake is. Een aantal statistieken
geeft aan dat de situatie ernstig is, al kan ze van land tot land verschillen. Meer dan 51 procent van de ongeveer
twintig miljoen werklozen in de Europese Unie is vrouw – om een voorbeeld te noemen. Werkloosheid heeft
dus, net als armoede, een vrouwelijk gezicht en treft vooral vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van
de herstructureringen en het verhuizen van multinationals, zoals dat in mijn land, Portugal, gebeurt. Uit de
meest recente gegevens van Eurostat blijkt verder dat maar 38 procent van de vaste banen door vrouwen
wordt vervuld, en dan hebben we het over het gemiddelde in de vijfentwintig lidstaten van de Europese Unie.
Dat betekent dus dat de meeste banen van vrouwen onzeker zijn. Over het geheel zien we dat maar 55
procent van de vrouwen een baan heeft; voor mannen ligt dat percentage op 71.

Het is dus niet voldoende het gelijkheidsbeginsel te verdedigen. Het communautair beleid dient grondig
doorgelicht te worden, waarbij prioriteit gegeven moet worden aan werkgelegenheid, sociale insluiting, en
het bestrijden van discriminatie. Dat betekent dat het financiële en economische beleid van de Europese
Centrale Bank en het Stabiliteitspact gewijzigd dienen te worden. Het Stabiliteitspact moet worden vervangen
door een pact dat is gericht op ontwikkeling, werkgelegenheid en sociale insluiting. In het kader van de
strategie van Lissabon zullen ook het concurrentiebeleid en het beleid voor de interne markt herzien moeten
worden om te garanderen dat iedereen toegang krijgt tot hoogwaardige openbare diensten, vooral op het
gebied van onderwijs en opleiding, gezondheidszorg, sociale bescherming, openbaar vervoer en huisvesting,
alsmede ter bevordering van sociale insluiting en economische cohesie.

Riera Madurell (PSE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, ik wil er nogmaals op wijzen
dat in een ontwikkeld deel van de wereld als het onze, met een markteconomie, de vervrouwelijking van de
armoede het best te verklaren is uit het onderscheid naar geslacht waarvan op de arbeidsmarkt nog altijd
sprake is.

Als vrouwen gemiddeld veel minder loon ontvangen dan mannen, zoals is gezegd, is het absoluut noodzakelijk
de oorzaken van deze vorm van discriminatie aan de wortel aan te pakken.

Dat veel vrouwen op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd, is, zoals u terecht hebt opgemerkt, mevrouw
de commissaris, een gevolg van het gegeven dat zij minder kansen op onderwijs en scholing hebben gehad,
en dat zij veelal moeite hebben om werk en gezin te verenigen. Het lijdt geen twijfel dat die factoren een
duidelijke invloed hebben op hun baan en hun salaris. Anderzijds is het niet minder waar dat veel vrouwen
rechtstreeks te maken hebben met verborgen loondiscriminatie, hetzij omdat zij in grote aantallen worden
aangesteld in slechter betaalde banen, hetzij omdat er lagere salarissen worden vastgesteld voor werk dat
overwegend door vrouwen wordt verricht, hetzij omdat werkgevers vrouwen juist aannemen vanwege deze
ongunstiger arbeidsvoorwaarden. Willen we dus kunnen spreken van werkelijke gelijkheid van beloning,
mevrouw de commissaris, dan zullen we ernst moeten maken met het voorkomen, opsporen en elimineren
van deze vormen van discriminatie.

Een tweede punt waarop ik nog wil ingaan, al is het maar kort, is het toenemende aantal vrouwen dat
emigreert. Jarenlang bestond veruit het grootste deel van de migratiestromen uit mannen, en kwamen
vrouwen alleen omwille van gezinshereniging naar Europa. Dat patroon is echter snel aan het veranderen
en de laatste jaren zijn er steeds meer vrouwen die rechtstreeks en op eigen gelegenheid emigreren om hier
een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Vanwege de grote aantallen vrouwen die op eigen houtje emigreren, alleen voor het gezin moeten zorgen,
en ongetwijfeld geconfronteerd worden met een dubbele discriminatie wegens afkomst en geslacht, moeten
we onze aandacht veel specifieker op vrouwelijke emigranten richten.

Mevrouw de commissaris, een einde maken aan de groeiende vervrouwelijking van de armoede is iets
waarvoor we ons allemaal sterk moeten maken. We mogen immers niet vergeten dat we het hier hebben
over een kwestie van rechtvaardigheid en welzijn voor iedereen.
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Batzeli (PSE). – (EL) Mevrouw de commissaris, armoede en sociale uitsluiting treffen vooral vrouwen: 20
procent in vergelijking met 19 procent gezinnen met een man als gezinshoofd. Dit is de moderne vorm van
sociale verarming en schending van de mensenrechten in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Helaas heeft tot nu toe niemand dit vraagstuk met efficiënte en radicale hervormingen aangepakt. Er moet
een nieuw sociaal handvest komen dat gebaseerd is op een concrete en geïntegreerde strategische aanpak
van de armoede en de sociale uitsluiting in alle gelederen van de samenleving en met name onder vrouwen.

Op Europees niveau is de meest fundamentele beleidsmaatregel in de strijd tegen de armoede de vaststelling
van het gegarandeerd minimuminkomen. Met de toepassing daarvan zou men kunnen beginnen onder de
vrouwelijke bevolking die op de rand van armoede leven. Een dergelijke beleidsmaatregel waarborgt dat de
gehele bevolking een toereikend inkomen ontvangt. Het gegarandeerd minimuminkomen moet worden
gebruikt als een overgangsmaatregel voor het herintreden van de vrouwen op de arbeidsmarkt, en moet
gepaard gaan met maatregelen in het kader van het ontwikkelingsbeleid binnen en buiten de Gemeenschap,
evenals met beleid op terreinen als sociale zekerheid, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, huisvesting
en kinderbijslag, onderwijs en opleidingen, plattelandsontwikkeling en werkgelegenheid.

De samenwerking tussen de landen van de Europese Unie, en met lokale en regionale autoriteiten is belangrijk
en onontbeerlijk om de nieuwe vormen van armoede onder immigranten en het ontstaan van groepen van
nieuwe armen te kunnen bestrijden.

Mevrouw de Commissaris, u weet heel goed dat armoedebestrijding geen prioriteit is in het sociaal beleid,
het communautaire beleid en de structuurfondsen. De lidstaten en de Gemeenschap proberen het
concurrentievermogen van de Europese economie te versterken maar pakken de sociale problemen, zoals
vrouwenkwesties en de armoede, niet aan. Het hedendaagse Europese model, mevrouw de commissaris,
mag niet in een kwaad daglicht komen te staan doordat er bepaalde sociaal gemarginaliseerde
bevolkingsgroepen ontstaan, zoals vrouwen, bij wie de verarming begint.

Hedh (PSE). −(SV) Mijnheer de Voorzitter, ik wil u ter afsluiting iets mee geven om over na te denken. Wie
kan het iets schelen?

Wie kan het iets schelen dat op dit moment een miljard mensen in armoede leven, van wie de grote
meerderheid uit vrouwen en meisjes bestaat? Wie kan het iets schelen dat in een derde deel van de huishoudens
ter wereld vrouwen de enige kostwinners zijn?

Wie kan het iets schelen dat de seksuele en financiële ondergeschiktheid van vrouwen als motor fungeert
voor de verspreiding van de HIV/aids-epidemie? Wie kan het iets schelen dat 57 procent van alle kinderen
die geen basisschoolopleiding krijgen, meisjes zijn? Wie kan het iets schelen dat er elke minuut een vrouw
sterft als gevolg van de omstandigheden rond zwangerschap en bevalling? Wie kan het iets schelen dat bijna
de helft van alle bevallingen in de ontwikkelingslanden plaatsvindt zonder dat er een medisch geschoold
persoon aanwezig is?

Wie kan het iets schelen dat op dit moment 80 procent van alle vluchtelingen over de hele wereld vrouwen
en kinderen zijn? Wie kan het wat schelen dat vrouwen en meisjes tweederde van al het werk op de wereld
doen voor 5 procent van de inkomsten?

Ik vraag me alleen af wanneer Europa en de wereld zich serieus iets zullen gaan aantrekken van deze
vraagstukken.

Schreyer, Commissie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, hartelijk dank voor dit levendige debat.
Er zijn natuurlijk veel punten aan de orde gesteld die de moeite waard zijn nader te bespreken, maar ik zal
er twee uitlichten. Het eerste punt betreft het verband tussen de Europese begroting, de landbouwuitgaven
en de armoede, waaronder de armoede onder vrouwen, in de derde wereld. Er is gezegd dat zo ongeveer de
helft van de begroting zou bijdragen aan de versterking van de armoede onder vrouwen in de derde wereld.
Die opmerking kan ik niet zomaar over mijn kant laten gaan. U doelde natuurlijk vooral op de
landbouwsubsidies, en juist op dat vlak heeft de Europese Commissie in het kader van de
WTO-onderhandelingen een initiatief gelanceerd met als doel de landbouwsubsidies en de exportsubsidies
te verlagen om de landen van de derde wereld meer kansen te geven.

Ten tweede spelen landbouwuitgaven nou net een belangrijke rol bij het voorkomen van armoede op het
platteland en in de landbouwsector. We weten allemaal dat de kwesties armoede, platteland en vrouwen met
elkaar samenhangen. Wat dat betreft zijn juist onze programma’s in het kader van de Europese begroting
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ter bevordering van de ontwikkeling van plattelandsgebieden heel belangrijk om armoede onder vrouwen
te voorkomen.

Het volgende punt betreft de strategie van Lissabon. Er zijn vragen gesteld over grote lijnen en specifieke
voorstellen. Ik wil in herinnering roepen dat het juist de Commissie was die in het kader van de
Lissabon-strategie heeft geijverd voor de formulering van de doelstelling om de bruto arbeidsparticipatie
onder vrouwen op relatief korte termijn te verhogen. Voorts heeft de Commissie erop gewezen dat dit doel
niet gesteld kan worden zonder te komen met concreet beleid voor kinderopvang. Zonder dergelijk beleid
kan de doelstelling om meer vrouwen aan het werk te krijgen immers niet verwezenlijkt worden. Als vrouw
was ik zeer verheugd dat de staatshoofden en regeringsleiders zich op een topconferentie over de problematiek
omtrent kinderdagverblijven gebogen hebben en tot de slotsom kwamen dat er meer
kinderopvangvoorzieningen moeten komen. Het is immers onmogelijk het concurrentievermogen van
Europa te vergroten als er geen verbetering komt in de arbeidskansen voor vrouwen.

De Voorzitter. Het debat is gesloten.

3. Scheepssonar

De Voorzitter. Aan de orde is de mondelinge vraag (B6-0018/04) van de heer Florenz, namens de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, aan de Commissie over de milieueffecten van
high-intensity active naval sonars.

Florenz (PPE-DE), vraagsteller. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, het doet mij deugd
dat wij u hier niet voor de laatste maal zien, maar dat wij gisteren op indirecte wijze uw arbeidscontract
hebben verlengd.

Als ik het goed heb, is dit een mondelinge vraag en geen toespraak. Daarom zal ik het zo kort mogelijk
proberen te houden. U weet dat het gaat om de milieueffecten van onderwatersonar op walvissen. Het betreft
militaire en civiele apparatuur die aanzienlijke effecten heeft op het gehoorsysteem van walvissen. Op basis
van onderzoeksresultaten afkomstig van erkende wetenschappers moeten we helaas concluderen dat er
sprake is van een massale sterfte onder walvissen. En dat is niet iets van de laatste tijd; het is al lang aan de
gang.

Wij hebben de volgende vragen aan de Commissie. Is zij op de hoogte van deze nieuwe onderzoeksresultaten,
en zijn deze voldoende gepubliceerd? Bent u ervan op de hoogte dat de Verenigde Staten dit soort stationaire
sonarsystemen reeds ontmanteld heeft? Bent u ervan op de hoogte dat er al lang nieuwe technologie bestaat
die de functie van dergelijke apparatuur kan overnemen?

Wij zien hierin zonder meer een innovatiekans in het kader van de strategie van Lissabon. Wij willen geen
vaartuigen afdanken, wij willen slechts dat onze vrienden van defensie ook in de toekomst fatsoenlijk onder
water kunnen varen en niet zoals tegenwoordig kriskras door elkaar. Hier ligt een kans op het gebied van
innovatie! Is de Commissie bereid om wat dit betreft ook buiten de Europese Unie tot actie over te gaan?

Schreyer, Commissie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte heer Florenz, geachte afgevaardigden, de Commissie
verheugt zich over de mogelijkheid die haar door het Europees Parlement wordt geboden om nog eens te
onderstrepen hoeveel waarde de Gemeenschap hecht aan het behoud en de bescherming van het zeemilieu.

Commissaris Solbes heeft reeds tijdens de plenaire vergadering van maart 2004 namens de Commissie een
verklaring afgelegd over het effect van laagfrequente actieve sonars (LFAS) op het zeemilieu. In deze verklaring
werd erop gewezen dat het communautaire recht de lidstaten ertoe verplicht een strikt beschermingssysteem
voor walvissen in de Europese wateren op te zetten. De Commissie beschikte evenwel niet over de
noodzakelijke informatie over hoog-intensieve actieve sonarsystemen en hun mogelijke effecten op walvissen
om nog openstaande wetenschappelijke vraagstukken te kunnen ophelderen en een eenduidig standpunt
te kunnen innemen.

De Commissie heeft de Internationale Raad voor onderzoek van de zee derhalve verzocht een wetenschappelijk
onderzoek te wijden aan dit complexe vraagstuk. Dit onderzoek zal dienen als basis voor de definiëring van
maatregelen die in de toekomst noodzakelijk kunnen blijken om het verstoren van walvissen te vermijden
en de naleving van de bepalingen inzake de habitatrichtlijn te garanderen.

Het wetenschappelijk onderzoek, waarvan de voorlopige conclusies naar verwachting begin 2005 bekend
zullen worden, is nog gaande. De Commissie zal de uitkomsten van dit onderzoek bekendmaken aan het
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Europees Parlement en het publiek. Samen met de lidstaten zullen wij ons binnen het habitat-comité beraden
op de beste mogelijkheden om walvissen te beschermen tegen sonarsystemen en andere vormen van
geluidsbelasting. Bij deze beraadslagingen zullen alle betrokken partijen geraadpleegd worden.

De Commissie is zich bewust van de mogelijke milieueffecten van militaire activiteiten. Aangezien de EU op
dit gebied echter niet bevoegd is, kan de Gemeenschap geen maatregelen treffen om de ontwikkeling van
nieuwe defensietechnieken te reguleren. Mochten wij in de toekomst op het gebied van defensieonderzoek
meer verplichtingen op ons nemen, dan zal vanzelfsprekend ook aan dit thema het nodige belang worden
toegekend. De Commissie heeft in september 2003 opdracht gegeven tot de studie, die vermoedelijk aan
het einde van het jaar ter inzage zal liggen. Het gaat om een complexe studie omdat de opdracht was alle
beschikbare inzichten bijeen te brengen. Daar het onderwerp zich afspeelt op militair terrein is dat niet altijd
even gemakkelijk.

Wij verzoeken u er dan ook rekening mee te houden dat de afronding van de studie mogelijk enige tijd zal
duren. Namens mijn collega’s spreek ik echter de hoop uit dat de resultaten begin volgend jaar op tafel komen
en dat we daarmee beschikken over een goede basis om maatregelen te kunnen nemen.

Korhola (PPE-DE). (FI) Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst mijn dank uitspreken voor de mogelijkheid
om iedereen opnieuw te kunnen wijzen op het belang van dit onderwerp en de vele gevolgen van hoog-actieve
scheepssonars voor ons milieu en vooral voor de zeefauna. Wij hebben de walvissen al tweemaal ter sprake
gebracht en dat zullen wij in de toekomst blijven doen, totdat wij duidelijke vorderingen maken. Ik bedank
commissaris Schreyer voor haar hoopgevende antwoord. Het is van belang dat de Commissie binnen de
grenzen van haar bevoegdheden al het mogelijke doet.

Twee jaar geleden heb ik zelf de namen verzameld om de eerste mondelinge vraag te kunnen stellen en het
staat vast dat de hoeveelheid onderzoeksmateriaal over dit onderwerp sindsdien sterk is toegenomen. Veel
betrouwbare instanties hebben nauwkeurige informatie verstrekt over de gevolgen van hoog-actieve
scheepssonars. Onder andere uit de gegevens die achttien Europese wetenschappers op 9 oktober 2003 in
het tijdschrift Nature publiceerden, blijkt dat hoog-actieve scheepssonars een ernstige bedreiging vormen
voor vooral zeezoogdieren maar ook voor vissen en andere zeefauna. De bewijzen voor een verband tussen
de massale sterfte van zeezoogdieren en hoog-actieve scheepssonars zijn sterk toegenomen.

In oktober vorig jaar bezochten wetenschappers en een delegatie van ons Parlement het hoofdkwartier van
de NAVO om twee petities te overhandigen, waarin de lidstaten van de NAVO werd gevraagd het gebruik
van installaties voor laagfrequente actieve sonars (LFAS) te beperken, totdat de milieugevolgen ervan en het
verband met de recente sterfte van walvissen volledig is opgehelderd. Meer dan 85 000 mensen en 68
milieuorganisaties uit Europa, de Verenigde Staten en Canada hebben de petitie toen ondertekend.

Hoewel wij erkennen dat het volstrekt legitiem is te proberen het defensiesysteem te moderniseren en een
nieuwe generatie duikboten te volgen, is het toch van groot belang rekening te houden met de kwetsbaarheid
van ons leefmilieu. Vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling zullen wij moeten proberen alternatieve
technologieën te ontwikkelen, die zowel de natuur beschermen als de beoogde doelen bereiken. Bij militaire
technologie is het immers, net als bij andere technologieën, goed om te beseffen wat de ecologische prijs is
die we moeten betalen voor de door ons gekozen technologie. Als het om hoog-actieve scheepssonars gaat,
is die prijs te hoog.

Sacconi (PSE). (IT) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, door de verwoestende effecten van de opwarming
van de aarde, de geluidsoverlast, de chemische verontreiniging, de overbevissing en de scheepsongelukken
worden onze oceanen ernstig aangetast, met alle onvermijdelijke gevolgen van dien voor de walvissoorten
die onze zeeën bevolken.

Er is nu voldoende geldig wetenschappelijke bewijsmateriaal om aan te tonen dat high-intensity active naval
sonars dodelijk kunnen zijn voor walvissen, dolfijnen en vissen. Alle walvisachtigen zijn voor hun overleving
in hoge mate afhankelijk van het gehoor. Veel soorten horen enorm goed en gebruiken geluid niet alleen
om hun prooi te lokaliseren maar ook om zich te verplaatsen en te communiceren over vaak grote afstanden.

De geluidsoverlast van sonars veroorzaakt dus niet alleen fysiologische schade maar beïnvloedt tevens het
natuurlijk gedrag van de dieren, alsmede hun normale communicatie. Daardoor worden de geluiden van de
dieren overstemd en raken zij gedesoriënteerd, waardoor zij weggejaagd worden uit hun normale habitat,
waar zij zich voeden en voortplanten.

28-10-2004Handelingen van het Europees ParlementNL12



Vorig jaar hebben wij een resolutie aangenomen over de bescherming en het behoud van het mariene milieu.
Dit Parlement heeft zich toen unaniem uitgesproken voor de toepassing van coherente en gecoördineerde
maatregelen om vóór 2010 de achteruitgang in de biodiversiteit een halt toe te roepen en een duurzaam
gebruik van de zeeën te bevorderen met bescherming en behoud van de mariene ecosystemen. Ik zal u er
niet aan herinneren, mijnheer de Voorzitter, dat dit ook de politieke doelstellingen waren die wij tijdens de
laatste wereldtop over duurzame ontwikkeling onvoorwaardelijk hebben onderschreven.

Ik ben derhalve van mening dat het onze plicht is om bepalingen inzake het behoud van het ons omringende
mariene milieu aan te nemen. Ik roep de Commissie dan ook op zich te houden aan de termijnen die zij hier
heeft aangekondigd om van studies over te stappen op concrete voorstellen.

Matsakis (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, hoog-actieve scheepssonar is een type
onderwater-radarsysteem dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het opsporen van onderzeeërs. In plaats
van de elektromagnetische golven die worden gebruikt voor oppervlakteradar, scant de sonar het zeewater
met behulp van geluidsgolven. In feite gaat het gewoon om zeer harde geluiden die vele honderden kilometers
bestrijken en die waar deze gebruikt worden tot in elke druppel zeewater doordringen, zonder enige
geografische beperking. Soms is het geluid zo hard dat het zelfs boven water te horen is voor mensen die
zich in de buurt aan de kust bevinden.

Het wekt geen verbazing dat een dergelijk hoogenergetisch geluidsbombardement het zeeleven ernstig
verstoort. Deze verstoring is vooral ingrijpend bij dieren die van nature een erg gevoelig gehoorvermogen
hebben, zoals walvissen en dolfijnen. Wat een walvis hoort en voelt wanneer sonar wordt gebruikt staat
gelijk aan wat wij zouden horen en voelen wanneer in deze ruimte vier jumbojetmotoren op vol vermogen
zouden draaien. Hiervoor is steeds sterker en duidelijker wetenschappelijk bewijs, dat voornamelijk afkomstig
is van necropsie op aangespoelde walvissen; de meeste wetenschappers beschouwen dit bewijs als overtuigend
en het valt zeker onder ons voorzorgsprincipe.

Behalve dat de sonar directe schade toebrengt aan inwendige organen zoals het binnenoor, raken de dieren
ervan in paniek. In hun wanhopige pogingen om aan het pijnlijke en desoriënterende lawaai te ontkomen,
gaan ze zich doodsbang in ongecontroleerde en willekeurige richting voortbewegen, met het risico dat ze
heel snel uit de diepte naar boven komen, hetgeen leidt tot een soort fatale caissonziekte, en/of dat ze
aanspoelen op omliggende kusten, alwaar ze aan hun einde komen.

Er dient op gewezen te worden dat er per aangespoeld dier vele honderden andere omkomen of ernstig
gewond raken waarvan we het nooit te weten komen omdat ze de kust niet bereiken. Men dient zich bovendien
te bedenken dat sterven als gevolg van sonarletsel een buitengewoon pijnlijke, langzame marteldood betekent.

Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de ontwerpresolutie, die is ingediend door de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en waarin wordt opgeroepen tot beperking van het
gebruik van deze sonarsystemen met spoed en inhoudelijk ongewijzigd wordt aangenomen. Indien het
amendement zou worden aangenomen waarin wordt voorgesteld het gebruik van sonar te beperken tot
geografisch afgebakende, niet-kwetsbare mariene habitats zou dit deze resolutie ernstig verzwakken en haar
effect grotendeels tenietdoen.

(Applaus)

Lucas (Verts/ALE). – (EN) Mijnheer, ik ben bijzonder blij dat we dit debat voeren aangezien het om een
hoogst belangrijke milieukwestie gaat die al veel mensen zorgen baart.

Dit nieuwe, veel sterkere type sonar – een van de sterkste geluidssystemen ooit ontworpen – heeft, overal
waar men het getest heeft, tot een golf van strandingen, inwendige bloedingen, doofheid en longschade
geleid. Een enkele stoot van deze nieuwe technologie kan gevolgen hebben voor de dieren in 3,8 miljoen
km2 zee. Daarom is het eenvoudigweg niet afdoende dat de Commissie in november 2003 op een schriftelijke
vraag van mij antwoordde dat dit type technologie met beleid gebruikt dient te worden. Dit type technologie
kán niet met beleid worden gebruikt vanwege de enorme impact ervan. Op ruim 150 kilometer afstand van
de geluidsbron kan het lawaai nog steeds leiden tot het scheuren van de weefsels in de luchtzak achter de
hersenen van walvissen en dolfijnen.

Ik heb zeer aandachtig naar de inleiding van de commissaris geluisterd, en ik heb veel gehoord over meer
onderzoek maar niets over een oproep tot een moratorium. In juli heeft het wetenschappelijk comité van
de Internationale Walvisvaart Commissie unaniem verklaard zich ernstig zorgen te maken over hevige
geluidsoverlast onder water, waarbij het bewijzen aanvoert – die dus zelfs door dit orgaan als overtuigend
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worden beschouwd – dat deze sonar een potentiële bedreiging vormt voor hele populaties walvissen en
andere zeezoogdieren. Kom ons dus niet vertellen dat we meer onderzoek nodig hebben voor we tot een
moratorium kunnen oproepen want dat is niet zo. Er is immers voldoende bewijs waaruit blijkt dat we nu
moeten optreden.

Ik zou de afgevaardigden dringend willen verzoeken tegen het amendement te stemmen dat de PPE-Fractie
heeft ingediend, aangezien dit tot doel heeft de resolutie af te zwakken door lidstaten slechts te verzoeken
geografische beperkingen in te stellen voor kwetsbare mariene habitats. Voor dit amendement bestaat
eenvoudigweg geen enkele wetenschappelijke rechtvaardiging.

Mevrouw Korhola heeft een heel mooi betoog gehouden – helaas heeft zij de zaal inmiddels verlaten – maar
zij heeft niet uitgelegd waarom zij nu juist dit amendement heeft ondertekend dat de resolutie die zij beweert
te steunen alleen maar uitholt en afzwakt. Gegeven het feit dat deze lage-frequentietechnologie dieren over
een oppervlakte van 3,8 miljoen vierkante kilometer zee kan treffen en dat er weinig bekend is over hun
trekpatronen, zijn geografische beperkingen geen optie. Die zullen niet werken. Ik verzoek mijn collega’s
derhalve met klem dit amendement te verwerpen.

Sjöstedt (GUE/NGL). −(SV) Mijnheer de Voorzitter, ook onze fractie schaart zich uiteraard achter deze
resolutie en achter de eis dat er een moratorium op het gebruik van deze techniek komt. We beschikken
thans over een overweldigend aantal bewijzen dat deze techniek schadelijk is. Er is bijvoorbeeld een reeks
verbanden aangetoond tussen militaire oefeningen waarbij deze techniek is gebruikt en een groot aantal
gevallen van aangespoelde walvissen.

Zoals al eerder in dit debat is gezegd is er maar één amendement op deze uitstekende resolutie. Dat komt
van de andere kant van deze zaal, van de PPE-DE-Fractie. Die wil een van de absolute kernpunten afzwakken,
door de eisen inzake een verbod op het gebruik van deze techniek te beperken tot bepaalde geografische
gebieden. Dat zou de tekst aanzienlijk verzwakken. Bovendien is dit in de praktijk onmogelijk. Het gaat
immers om soorten die zich bewegen over enorme zeegebieden en die men niet tot bepaalde gebieden kan
beperken. Verder hebben we te maken met geluidsgolven die honderden kilometers kunnen afleggen. Wij
zullen dan ook voor de resolutie en tegen het amendement stemmen.

Blokland (IND/DEM). – In het Europees beleid vinden we het voorzorgsbeginsel al jaren een belangrijk
uitgangspunt en binnenkort zullen we zelf een omvangrijke wetgeving inzake chemische stoffen in dit
Parlement behandelen die daarop is gebaseerd. Ook in het milieubeleid proberen we te voorkomen dat
nieuwe technische ontwikkelingen schade toebrengen aan flora en fauna.

Wat betreft de nieuwe sonars die nu ter discussie staan, kan ik kort zijn. We zien gevallen van strandingen
van zeezoogdieren waarbij gehoorschade bij die dieren wordt geconstateerd. Die strandingen vinden plaats
in gebieden waar schepen varen die met een nieuw soort extra luide sonars zijn uitgerust. De combinatie
van deze gegevens leert ons dat deze sonars blijkbaar schade toebrengen aan zeezoogdieren. Ik ben van
mening dat we ook hier het voorzorgsbeginsel dienen toe te passen en dus een tijdelijk verbod moeten
instellen op het gebruik van deze sonartypes in de Europese wateren totdat aangetoond is dat er een andere
oorzaak is of totdat er een definitief verbod wordt ingesteld, indien de schade inderdaad door deze sonars
wordt veroorzaakt. Wat betreft het door de PPE-Fractie ingediende amendement. Ik begrijp dat er beperkingen
aan de beschermingsgebieden gesteld kunnen worden, maar om een zo krachtig mogelijk signaal aan de
Raad en de Commissie af te geven, lijkt het mij verstandig om de huidige tekst van de resolutie te handhaven.

Jackson (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik vertegenwoordig het zuidwesten van Engeland waar
de afgelopen jaren een stijgend aantal dode dolfijnen is aangespoeld. In 2002 en 2003 zijn meer dan
driehonderd dolfijnen en bruinvissen aangespoeld en kon men hun kadavers op het strand zien liggen.

Recent onderzoek dat in oktober werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature, heeft de aandacht gevestigd op
scheepssonars. Toch zouden de fracties die zo bezorgd zijn over deze sterfte van zeezoogdieren in het
zuidwesten van Engeland en veel andere delen van het land er beter aan doen absolute prioriteit te geven aan
het zo snel mogelijk doen ophouden van de ongedifferentieerde spanvisserij in het Kanaal. Wij wachten met
ongeduld op maatregelen van de Europese Unie op dit punt. Mijn kiezers kunnen eenvoudigweg niet begrijpen
waarom er niet al lang actie is ondernomen op basis van het voorzorgsprincipe, dat de Commissie immers
zo vaak aanvoert om haar initiatieven te schragen.

Wij willen dat er meer onderzoek wordt uitgevoerd naar het effect van scheepssonars. Ik ben ervan op de
hoogte dat de Verts/ALE-Fractie een amendement voorstelt ten faveure van een moratorium, omdat bewezen
zou zijn dat scheepssonars gevaarlijk zijn. Dat is echter bezijden te waarheid. In het onderzoek in Nature
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staat: “Het voorkomen van dergelijke gevallen van dode zoogdieren tijdens oefeningen met scheepssonars
kan een indicatie zijn dat geluidsfactoren van belang zouden kunnen zijn.” Volgens Nature is verder onderzoek
nodig.

We weten dat we realistisch moeten zijn. Groene afgevaardigden huldigen de gedachte van een onmiddellijk
aan banden leggen of verbieden van dergelijke sonars, maar de Britse marine, en ongetwijfeld ook anderen
met minder toegankelijke websites, gaan binnenkort proeven uitvoeren met de nieuwe laagfrequente
hoog-actieve sonar S2087 van type 23 fregatten. Het Britse ministerie van Defensie erkent dat er een akoestisch
effect bestaat waarvan zeezoogdieren schade zouden kunnen ondervinden. Daarom zal het beperkende
maatregelen en controlemaatregelen treffen om zeezoogdieren te ontzien. We zouden bijvoorbeeld graag
zien dat, als onderdeel van een gezamenlijke EU-strategie, het gebruik van sonar in mariene broedgebieden
zou worden vermeden.

Het volledig uitbannen van het gebruik van dergelijke sonarsystemen in EU-wateren zou degenen die ons
verdedigen beroven van een nuttig detectiehulpmiddel dat ons zeker nog van pas kan komen in deze
gevaarlijke wereld. Het is een moeilijk evenwicht, maar wij zijn ervan overtuigd dat ons amendement op de
tekst de best mogelijke oplossing biedt. Als het niet wordt aangenomen, zullen velen van ons zich, tot hun
grote spijt, genoodzaakt zien zich van stemming te onthouden of tegen deze ontwerpresolutie te stemmen.

Medina Ortega (PSE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, dit is het tweede debat dat wij dit jaar in het Parlement
voeren over de kwestie van zeezoogdieren. In het vorige debat maakte commissaris Solbes al bekend dat dit
onderzoek er zou komen, en ik ben blij dat commissaris Schreyer deze aankondiging heeft bevestigd, en dat
het onderzoek voor het eind van het jaar zal zijn afgerond.

Het wetenschappelijk bewijs waarover we beschikken, is duidelijk. De universiteit van Las Palmas de Gran
Canaria heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze kwestie en daaruit is duidelijk naar voren gekomen
dat de laagfrequente sonar die de marine gebruikt bij haar oefeningen schadelijk zijn voor dieren.

Wat we nu zouden moeten doen is, zoals de heer Sacconi al heeft opgemerkt, beginnen met het omzetten
van de onderzoeksresultaten in concrete voorstellen. De Commissie dient nu met voorstellen aan de lidstaten
te komen, concrete voorstellen, en ik hoop dat die er al zullen liggen ten tijde van ons volgende debat in dit
Parlement.

Ik verzoek de Commissie daarom op zeer korte termijn, dat wil zeggen, direct nadat zij kennis heeft kunnen
nemen van de onderzoeksresultaten, te beginnen met de uitwerking van deze voorstellen. Dan kan het
Parlement zich er namelijk volgend jaar, zonder al te veel vertraging, over buigen en de lidstaten aanbevelingen
doen omtrent de te nemen besluiten.

Hammerstein Mintz (Verts/ALE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, we moeten er geen twijfel over laten
bestaan dat het onmogelijk is het effect van sonars geografisch te beperken. Ik weet niet wat de PPE-DE-Fractie
wil. Misschien moeten ze maar gehoorbeschermers uitdelen aan dolfijnen en walvissen.

Op de Canarische Eilanden zijn deze zomer regelmatig zeezoogdieren doodgegaan, en de oorzaak daarvan
was duidelijk het gebruik van sonar. De Verts/ALE-Fractie stelt deze kwestie al geruime tijd aan de kaak. De
Spaanse regering en het ministerie van Defensie hebben het probleem erkend, terwijl de regering van de
Canarische Eilanden onlangs heeft toegegeven dat er een verband bestaat tussen de aandoeningen bij deze
dieren en het gebruik van hoog-actieve middengolf sonar.

In april van dit jaar is door de regering en het ministerie van Defensie een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend om de massale strandingen van zeezoogdieren in het gebied van de Canarische Eilanden tegen
te gaan. Die overeenkomst is veelzeggend, want de partijen geven daarmee blijk van hun bezorgdheid en
bevestigen dat de dieren schade ondervinden van het gebruik van sonar.

Wat wij absoluut onaanvaardbaar vinden is het amendement van de Fractie van de Europese Volkspartij om
het gebruik van hoog-actieve radar en sonar door schepen alleen aan beperkingen te onderwerpen in als
kwetsbare habitat gedefinieerde gebieden, iets wat ten enenmale onmogelijk is. Wij verzoeken het Parlement
dan ook dit amendement te verwerpen.

Von Wogau (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, om te beginnen wil ik zeggen dat
ik het zeer betreur dat wij hier in het Europees Parlement een kans hebben gemist die we hadden moeten
benutten. Het Europees Parlement is namelijk niet alleen bevoegd op het gebied van milieubescherming,
maar ook op het gebied van veiligheids- en defensiezaken. Daartoe hebben een subcomité voor defensie in
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het leven geroepen. Ik denk dat een door ons aangenomen resolutie aanzienlijk meer gewicht in de schaal
zou leggen als ook deze aspecten volledig in acht zouden zijn genomen.

Het is naar mijn neming bijzonder belangrijk dat wij een oplossing vinden die gericht is op de bescherming
van walvissen en dolfijnen. Ik denk dat daar in het Europees Parlement brede overeenstemming over bestaat.
De vraag is hoe die bescherming het best kan worden geboden. Ik weet niet of het realistisch is te vragen om
een moratorium, want vanwege verschillende veiligheids- en andere redenen zal het noodzakelijk zijn deze
apparatuur in zekere mate te blijven gebruiken. Ik geloof dan ook dat het realistischer is te proberen een
passend geografisch gebied af te bakenen en af te spreken dat de sonarsystemen niet meer worden gebruikt
op plaatsen waar massale sterfte van walvissen en dolfijnen heeft plaatsgevonden. Daarom pleit ik nadrukkelijk
voor het amendement dat de PPE-Fractie heeft ingediend.

Dan nog een aspect hiervan. Er is, nu ook bij het begrotingsoverleg, mevrouw Schreyer, sprake van een
voorbereidend programma voor veiligheidsonderzoek dat door de Europese Unie wordt geïnitieerd en
gefinancierd. Mijns inziens moet de kwestie inzake vervangende apparatuur of methodieken voor
sonarsystemen ter bescherming van walvissen in dat programma worden ingepast.

McAvan (PSE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, er ligt duidelijk een heel ernstig probleem als het gaat om
het zeeleven en mogelijke verbanden met scheepssonar. Daarom ben ik het eens met de strekking van de
resolutie en met de noodzaak om op te treden. Ik kan mij echter niet vinden in het idee van een moratorium.
Er spelen immers ook veiligheidskwesties, zoals we vandaag gehoord hebben. We hebben tijd nodig om
alternatieve technologieën te ontwikkelen.

Ik verheug mij over hetgeen u gezegd hebt, mevrouw de commissaris. We moeten wachten op het
deskundigenonderzoek en dan in januari kijken wat voor actie er kan worden ondernomen. In de tussentijd
moeten we de deze ernstige kwestie, die vele burgers zorgen baart, blijven volgen.

Schreyer, Commissie. (DE) Ten eerste wil ik er kort op wijzen dat de verplichting om vóór het jaar 2010 het
verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen door de Commissie wordt ondersteund. Ten tweede moet de
Commissie kunnen beschikken over goede wetenschappelijke gegevens om tot doeltreffende aanbevelingen
te komen. De studie, die binnenkort voltooid zal zijn, speelt daarbij een belangrijke rol. Het spreekt vanzelf
dat u van de resultaten en voorstellen op de hoogte wordt gesteld.

Ten derde zal ik mijn collega’s die in de toekomst belast zullen zijn met veiligheidsonderzoek in de Commissie
op deze resolutie wijzen, omdat ik geloof dat het heel belangrijk is om gebruik te maken van alle
onderzoeksmogelijkheden die we hebben.

De Voorzitter. Ik deel mee de ontwerpresolutie te hebben ontvangen(1).

Het debat is gesloten.

De stemming vindt om 11.30 uur plaats.

(De vergadering wordt enkele minuten onderbroken en om 11.35 uur hervat)

VOORZITTER: DE HEER BORRELL FONTELLES
Voorzitter

4. Stemmingen

De Voorzitter. Wij gaan nu over tot de stemming over het

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie Begrotingsjaar 2005

- Ontwerpamendementen en wijzigingsvoorstellen betreffende de kredieten van afdeling III van
het ontwerp van algemene begroting 2005 betreffende de Commissie

- Ontwerpamendementen op de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII en VIII van het ontwerp van algemene
begroting 2005 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer,

(1) Zie notulen.
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het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, de Europese ombudsman
en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verslag van de heer Garriga Polledo (A6-0021/2004) Ontwerp van algemene begroting van de
Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005 (afdeling III)

Verslag van mevrouw Jensen (A6-0020/2004) Ontwerp van algemene begroting van de Europese
Unie voor het begrotingsjaar 2005 (overige afdelingen)

Vóór de stemming:

Garriga Polledo (PPE-DE), algemeen rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, alvorens we met de stemming
beginnen, wil ik enkele opmerkingen maken. We hebben in de Begrotingscommissie een lange weg afgelegd.
Ik dank alle collega’s van alle fracties voor hun waardevolle medewerking. Er zijn ruim 760 amendementen
behandeld in de Begrotingscommissie. Een bijzonder woord van dank is dan ook op zijn plaats voor de
voorzitter van de Begrotingscommissie, de heer Lewandowski. Ondanks dat hij pas recent deel uitmaakt van
dit Parlement en de Begrotingscommissie is hij er voortreffelijk in geslaagd een en ander te coördineren.

Mijnheer de Voorzitter, zoals ieder jaar zijn enkele technische aanpassingen onvermijdelijk bij de
totstandkoming van een omvangrijke begroting als deze. Ik zal de technische aanpassingen voorlezen.

Amendement 592, begrotingslijn 18 03 05, is ingetrokken. Amendement 65, begrotingslijn 04 02 12, is
aanvaard met een verhoging van één miljoen euro. Amendement 66, begrotingslijn 04 12 15, is aanvaard
met een verhoging van één miljoen euro. Amendement 67, begrotingslijn 04 03 03 01, is aanvaard met een
verhoging van nog eens één miljoen euro. Amendement 69, begrotingslijn 04 03 03 03, is aanvaard met
een bedrag van 600 000 euro.

Amendement 599, begrotingslijn 18 06 04 02, is aanvaard met een verhoging van twee miljoen euro in
plaats van één miljoen euro. Een extra bedrag van één miljoen zou moeten worden opgevoerd voor
begrotingslijn 16 05 01, in aanvulling op de uitslag van de aparte stemming over deze begrotingslijn. De
opmerkingen over amendement 137 zouden moeten worden opgenomen.

Er is een verzoek tot aparte stemming ingediend voor amendement 354, begrotingslijn 18 03 04. Bij
goedkeuring van de technische aanpassingen die ik zojuist heb genoemd, zal dit verzoek worden geacht te
zijn ingetrokken. Dit amendement wordt gedekt door de stemming over blok IV.

Ik stel voor, mijnheer de Voorzitter, dat wij nu overgaan tot de stemming over deze technische aanpassingen.

Wohlin (IND/DEM). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, mijn fractie is het niet eens met deze stemprocedure.
Wij zouden de zaken zo duidelijk en transparant mogelijk willen voorstellen en daarom verzoeken wij,
overeenkomstig het Reglement, om een hoofdelijke stemming. Wij beseffen dat dit tot gevolg kan hebben
dat de stemming langer duurt, en daarom zou ik hieraan willen toevoegen dat de IND/DEM-Fractie niet
voornemens is de opvatting van de meerderheid van het Parlement te blokkeren. We willen alleen maar
zorgen voor duidelijkheid voor de burgers van onze lidstaten. Als u ons verzoek om hoofdelijke stemming
afwijst, zullen wij ditmaal niet aandringen.

De Voorzitter. Ik dank u dat u niet aandringt op een hoofdelijke stemming, die ongetwijfeld een ernstige
vertraging zou betekenen voor onze werkzaamheden. Uw standpunt is duidelijk en zal in de notulen worden
opgenomen. Laten wij nu overgaan tot de stemming over deze technische amendementen.

Vóór de stemming over amendement 586:

Garriga Polledo (PPE-DE), algemeen rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik verkeerde in de
veronderstelling dat dit amendement ter stemming zou komen bij de behandeling van de betreffende
begrotingslijn. Vraagt u mij nu echter om een stemadvies, dan adviseer ik om nu direct over te gaan tot
stemming en vóór te stemmen.

Vóór de stemming over blok I:

Jensen (ALDE), rapporteur. −(DA) Mijnheer de Voorzitter, naar aanleiding van de stemming over de overige
instellingen deel ik mee dat er een compensatie-amendement ligt, te weten amendement 436, dat is ingediend
om de kosten van andere amendementen op de begroting van het Parlement te kunnen compenseren. De
cijfers van begrotingspost 209, dat wil zeggen het voorlopige bedrag ter dekking van de investeringen in de
gebouwen van de instelling, zullen daarom zodanig worden aangepast dat ze het resultaat van de stemming
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van vandaag weerspiegelen. Als het Parlement besluit om mijn aanbevelingen te volgen om het totale niveau
van de begroting van het Parlement te wijzigen – amendement 370, waarin veertig miljoen euro op de
begroting wordt bezuinigd – zal het bedrag van begrotingspost 209, dat wil zeggen het bedrag voor de
investeringen in de gebouwen van de instelling, dienovereenkomstig worden aangepast.

Vóór de stemming over amendement 495:

Garriga Polledo (PPE-DE), algemeen rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, voor begrotingslijn 04 03 03 02
zijn er de amendementen 495, 68 en 343. Indien de amendementen 68 en 343 worden goedgekeurd, zal
ik een mondeling amendement voorstellen, dat ik zo aan u zal voorlezen, omdat ik de tekst van de toelichting
op de amendementen waarover we zullen stemmen nog moet aanpassen.

Ik zal de tekst alvast lezen, opdat we duidelijk voor ogen hebben wat we goedkeuren indien deze
amendementen worden aanvaard.

Het door mij voorgestelde mondelinge amendement luidt als volgt: “Een deel van dit krediet zal in
overeenstemming met het Financieel Reglement worden gebruikt voor de financiering van de in het
amendement genoemde organisaties”.

Vóór de stemming over blok VII:

Garriga Polledo (PPE-DE), algemeen rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, voordat wij verder gaan met
de stemming over het volgende blok, moet ik u melden dat de uitslag van de stemming over amendement
68 afwijkt van het advies van de Begrotingscommissie. Bij gebrek aan bevestiging van de cijfers is het probleem
nu dat er een marge van 1,5 miljoen euro is. Wij hebben daardoor de marge voor rubriek 3 overschreden.

We zullen de cijfers moeten controleren en vervolgens moeten nagaan of we eventueel een aanpassing
kunnen aanbrengen met het oog op de tweede lezing. Ik moet er echter op wijzen dat wij op dit moment
boven de marge voor deze rubriek zitten.

Na de stemming over amendement 610, tweede deel:

Garriga Polledo (PPE-DE), algemeen rapporteur. – (ES) Aangezien het een toelichting op de begrotingslijn
betreft, mijnheer de Voorzitter, is een gekwalificeerde meerderheid niet vereist.

(Applaus)

De Voorzitter. Volgens de informatie die ik van de diensten van het Parlement heb ontvangen zullen wij
uitgaan van de gekwalificeerde meerderheid, omdat de aard van het amendement, dat immers gevolgen heeft
voor de hele begrotingslijn, dit vereist.

Ferber (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, we hebben in eerste instantie wel over een bedrag gestemd,
maar ook als is dat bedrag verworpen, we kunnen nu alsnog over de toelichting stemmen. Dat heeft dan met
het bedrag niets te maken en in dat geval geldt wat de rapporteur heeft gezegd.

Garriga Polledo (PPE-DE), algemeen rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, als volgens de diensten van
het Parlement in dit geval over het gehele amendement bij gekwalificeerde meerderheid gestemd moet
worden, gebeurt dat onder verantwoordelijkheid van de diensten van het Parlement. Aangezien dit gedeelte
een toelichting betreft, had ik natuurlijk liever gezien dat wij er niet bij gekwalificeerde meerderheid over
zouden hoeven stemmen, maar bij gewone meerderheid.

De Voorzitter. Als u vindt dat deze kwestie nog meer overweging behoeft, kunnen wij de stemming hierover
uitstellen tot het einde, zodat wij de gelegenheid hebben erover na te denken en de diensten van het Parlement
de kans hebben de zaak nader te bestuderen.

Sterckx (ALDE). – Voorzitter, in dat geval was ook het tweede deel van amendement 210 een commentaar
en naar mijn gevoel had dit ook op dat ogenblik een meerderheid.

Na de stemming:

Garriga Polledo (PPE-DE), algemeen rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, wat betreft de netelige kwestie
van de overschreden marge in rubriek 3, kunnen we nu eindelijk zeggen dat het om een bedrag van 580 000
euro gaat. Mijn verzoek is derhalve een coördinatorenvergadering bijeen te roepen zodat zij mij een mandaat
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kunnen geven om de 580 000 euro te korten op een andere begrotingslijn teneinde te voorkomen dat de
marge wordt overschreden.

Ik stel u derhalve voor dat ik een mandaat krijg om een van de begrotingslijnen die wij bij stemming hebben
geamendeerd, te verlagen met 580 000 euro.

De Voorzitter. Uw voorstel is zeer redelijk. Het is beter om dit kleine bedrag te korten dan dat we in een
situatie terechtkomen die ons in moeilijkheden kan brengen. Daarom krijgt u, als niemand daartegen bezwaar
heeft, mandaat om dit bedrag in samenwerking met de coördinatoren aan te passen.

(Applaus)

VOORZITTER: DE HEER ONESTA
Ondervoorzitter

Verslag (A6–0021/2004) van de heer Garriga Polledo, namens de Begrotingscommissie, over het
ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005 (C6–0123/2004
– 2004/2100(BUD)) – Afdeling III – Commissie – Deel 2: besluiten van de Begrotingscommissie
inzake ontwerpamendementen en wijzigingsvoorstellen

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

*
*     *

Verslag (A6-0020/2004) van mevrouw Jensen, namens de Begrotingscommissie, over het ontwerp
van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2005
(C6-0123/2004 – 2004/2002(BUD)) Afdeling I – Europees Parlement, Afdeling II - Raad, Afdeling IV
– Hof van Justitie, Afdeling V - Rekenkamer, Afdeling VI – Europees Economische en Sociaal Comité,
Afdeling VIII(A) - Comité van de Regio's, Afdeling VIII(B) – Europese toezichthouder voor
gegevensbescherming

Vóór de stemming:

Jensen (ALDE), rapporteur. − (DA) Mijnheer de Voorzitter, nu we over de cijfers hebben gestemd, heb ik een
kleine wijziging in de tekst waarover we zullen gaan stemmen, namelijk in paragraaf 20, waar de getallen
moeten worden gewijzigd als gevolg van het resultaat van de stemming over Euroscola. Aan paragraaf 20
moet het volgende worden toegevoegd:

(EN) “Heeft besloten om 500 000 euro op te nemen op post 2727, Organisatie en ontvangst van
bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen.”

(DA) Naast deze toevoeging aan paragraaf 20 is er nog een tekstwijziging: paragraaf 18 moet worden
geschrapt. Dat zijn de wijzigingen ten gevolge van onze stemming over de cijfers.

De Voorzitter. – Aangezien het simpelweg gaat om een verklaring waarmee de tekst in technisch opzicht
in overeenstemming wordt gebracht met de cijfers die we zojuist hebben aangenomen, denk ik dat het
Parlement met het voorstel van onze rapporteur zal instemmen.

Zijn er bezwaren?

(Het Parlement betuigt zijn instemming)

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

Vereenvoudigde procedure

Verslag (A6–0026/2004) van de heer Barón Crespo, namens de Commissie internationale handel,
over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/883/EG van de Raad,
tot toekenning van aanvullende macrofinanciële bijstand aan Bosnië-Herzegovina (COM(2004)0604
– C6–0145/2004 – 2004/0207(CNS))

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)
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Verslag (A6–0025/2004) van de heer Barón Crespo, namens de Commissie internationale handel,
over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende macrofinanciële bijstand aan Servië en
Montenegro en tot wijziging van Besluit 2002/882/EG tot toekenning van macrofinanciële
aanvullende bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië (COM(2004)0605 – C6–0146/2004 –
2004/0204(CNS))

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Verslag (A6–0015/2004) van de heer Fazakas, namens de Commissie begrotingscontrole, inzake de
benoeming van de heer Kazamias tot lid van de Rekenkamer (C6–0116/2004 – 2004/0811(CNS))

- Verklaring van de rapporteur:

Fazakas (PSE), rapporteur. – (HU) Ik wil mijn korte spreektijd gebruiken om uw aandacht, en de aandacht
van het publiek, te vestigen op de hoorzittingsprocedure die voorafgaand aan de onderhavige stemming
heeft plaatsgevonden en die niet alleen een succes is gebleken voor de Commissie begrotingscontrole, waarvan
ik voorzitter ben, maar ook voor het Europees Parlement in zijn geheel. De procedure, waarvan ik – gezien
de gebeurtenissen van gisteren – het belang vermoedelijk niet hoef te onderstrepen, kan wellicht ook als
positief voorbeeld dienen voor de Raad en de Commissie.

Wat wil ik daarmee zeggen?

Het Toetredingsverdrag verleende de tien nieuwe lidstaten het recht elk één vertegenwoordiger af te vaardigen
naar de Europese Rekenkamer en andere organen. De Commissie begrotingscontrole hield een hoorzitting
voor ieder van de kandidaten; zij adviseerde positief over de aanstelling van acht kandidaten en bracht in
twee gevallen een negatief advies uit.

Een van de betreffende landen, Cyprus, trok zijn kandidaat terug naar aanleiding van het negatieve resultaat
van de hoorzitting en vaardigde in plaats daarvan de heer Kikis Kazamias af.

Op grond van zijn curriculum vitae en de antwoorden die hij gegeven heeft op de vragenlijst en tijdens de
openbare hoorzitting, heeft onze commissie zich met 26 stemmen vóór en 1 stem tegen voorstander verklaard
van de aanstelling van de heer Kazamias, waarbij de hoop op een goede samenwerking met de nieuwe
kandidaat werd uitgesproken.

De Raad legde helaas de negatieve uitspraak van het Parlement naast zich neer en hechtte zijn goedkeuring
aan de andere, Slowaakse, kandidaat. De Commissie begrotingscontrole heeft daarom besloten de Raad te
verzoeken vóór 15 december schriftelijk toe te lichten waarom hij de aanbeveling van het Parlement genegeerd
heeft.

De leden van de Europese Rekenkamer moeten het vertrouwen genieten van het Parlement. De heer Kazamias
heeft het vertrouwen van de Commissie begrotingscontrole en ik vraag u dan ook het verslag dat wij u hebben
voorgelegd, aan te nemen.

(Het Parlement keurt het besluit goed)

Ontwerpresolutie (B6-0126/2004) van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en
voedselveiligheid over de ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV van
Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot
overdraagbare spongiforme encefalopathieën en diervoeding (C6–0000/2004)

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

Verslag (A6-0024/2004) van de heer Menéndez del Valle, namens de Commissie buitenlandse zaken,
houdende een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de
betrekkingen tussen de EU en India (2004/2195(INI))

De Voorzitter. – Met toestemming van de rapporteur breng ik derhalve amendement 3 als toevoeging in
stemming.

(Het Parlement neemt de aanbeveling aan)
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Gezamenlijke ontwerpresolutie(2) over Wit-Rusland

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

Gezamenlijke ontwerpresolutie(3) over de komende verkiezingen in Oekraïne

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

Ontwerpresolutie (B6-0089/2004) van de heer Florenz, namens de Commissie milieubeheer,
volksgezondheid en voedselveiligheid, over de milieueffecten van high-intensity active naval sonars

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

5. Stemverklaringen

Ontwerp van algemene begroting 2005

De Poli (PPE-DE), schriftelijk. - (IT) Ik verklaar voor begrotingslijn 04 04 09 te hebben gestemd, waarin
kredieten zijn opgenomen voor het Europees Platform van NGO’s uit de sociale sector. Het verenigingsleven
is namelijk zeer belangrijk voor het vrijwilligerswerk in Europa. Het spijt mij evenwel dat de begrotingslijn
voor proefprojecten op het gebied van handicaps, waar ik eveneens voor had gestemd, er uiteindelijk niet
door is gekomen.

Goudin, Lundgren en Wohlin (IND/DEM), schriftelijk. −(SV) De Zweedse partij Junilistan wijst de
ontwerpbegroting van het Parlement voor 2005 af. Het ontwerp houdt namelijk in dat de verplichtingen
van de EU zouden stijgen tot 1,24 procent van het verwachte bruto nationaal inkomen (BNI) van de EU-landen.
Wij vinden dat de verplichtingen voor 2005 absoluut niet mogen uitkomen boven het Commissievoorstel
van 1,14 procent. Zelfs al komen de betalingen nog niet hoger dan 1 procent van het BNI, toch zullen ze
geleidelijk aan stijgen tot het niveau van de verplichtingen in de begroting voor 2005. Dit vormt het
uitgangspunt voor het financiële kader voor de lange termijn. Daarom is het van belang dat reeds de begroting
voor 2005 op een lager niveau uitkomt. Het doel moet zijn dat men onder het uitgavenplafond van 1 procent
van het BNI komt.

Hier volgt een keuze uit de bezuinigingsvoorstellen:

- Wij vinden dat de EU reeds in 2005 moet beginnen met bezuinigingen op de landbouwsubsidies.

- De steun aan Europese politieke partijen moet geheel worden afgeschaft.

- De steun voor tabaksteelt moet worden afgeschaft. De afzonderlijke landen moeten ervoor zorgen dat de
betrokken telers met succes op een ander product kunnen overschakelen.

- De steun voor voorlichtingsactiviteiten kan omlaag, omdat wij het in politiek opzicht moeilijk vinden om
objectieve informatie te geven met het oog op referenda over de Grondwet. Wij vinden het een taak van de
afzonderlijke landen en de politieke partijen van die landen om voor deze voorlichting te zorgen. De EU
moet vermijden dat ze zich met het democratisch proces van de lidstaten bemoeit.

Verslag-Garriga Polledo (A6-0021/2004)

Belder (IND/DEM), schriftelijk. De Nederlandse leden van de IND/DEM-Fractie hebben tegen de Europese
begroting voor het jaar 2005 gestemd, zoals gewijzigd door het Europees Parlement. Niettegenstaande onze
positieve waardering voor sommige vormen van Europees beleid, zoals het beleid inzake milieu, landbouw
en de interne markt, zijn wij van mening dat er in de door het Parlement gewijzigde begroting veel te veel
geld wordt uitgetrokken voor zaken die volgens het subsidiariteitsbeginsel niet tot het takenpakket van de
Europese Unie gerekend mogen worden. Daarbij moet gedacht worden aan het werkgelegenheidsbeleid, het

(2) Ingediend door de leden Klich e.a., namens de PPE-DE-Fractie, Wiersma en Paleckis, namens de PSE-Fractie, Malström
en Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, Schroedter e.a., namens de Verts/ALE-Fractie, Fotyga en Szymański,
namens de UEN-Fractie, ter vervanging van de ontwerpresoluties B6-0094, 0097, 0101, 0104 en 0110/2004.

(3) Ingediend door de leden Tannock e.a., namens de PPE-DE-Fractie, Wiersma en Siwiec, namens de PSE-Fractie,
Malström en Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, Schroedter e.a., namens de Verts/ALE-Fractie, Agnoletto en
Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, en Fotyga e.a., namens de UEN-Fractie, ter vervanging van de ontwerpresoluties
B6-0095,0096, 0102, 0103, 0106 en 0109/2004.
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buitenlands en defensiebeleid, toerisme, onderwijs, cultuur en sport. Ook wordt onder de noemer van
“voorlichtingsbeleid” veel geld vrijgemaakt ten behoeve van promotionele activiteiten voor een zogenoemde
Europese grondwet, waarvan wij verklaard tegenstander zijn.

Ten slotte zijn wij het niet eens met de handelwijze om de kredieten zoveel mogelijk tot aan de plafonds op
te trekken, in plaats van een zuinige, beheerste en verantwoorde omgang met geld van de belastingbetalers
na te streven.

Cederschiöld, Fjellner, Hökmark en Ibrisagic (PPE-DE), schriftelijk. −(SV) De delegatie van de Zweedse
conservatieven heeft zich vandaag bij de eindstemming over de resolutie van stemming onthouden. De
resolutie bevat veel prijzenswaardige zaken, maar omdat wij in de stemming over de begrotingscijfers tegen
diverse voorgestelde verhogingen van de uitgaven hebben gestemd, was het voor ons onmogelijk om de
conclusies van de resolutie te steunen.

Wij kunnen ons niet scharen achter de algemene poging om de begrotingsuitgaven te verhogen tot de door
de Commissie voorgestelde niveaus. Evenmin kunnen wij ons scharen achter de algemene formuleringen
over extra steun voor de landbouw, structuurfondsen en voorlichtingscampagnes.

Queiró (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik heb gestemd vóór het verslag van de heer Garriga Polledo
(A6-0021/2004) – Ontwerp van Algemene Begroting 2005 (Afdeling III), met de amendementen, omdat
ik het eens ben met de essentie van de ingediende voorstellen en beoordelingen, zeker wanneer het verslag
bevestigt “dat in de begroting voor 2005 de volgende politieke prioriteiten en doelstellingen [moeten] worden
weerspiegeld – Strategie van Lissabon: de EU-begroting dient een effectief instrument te worden voor het
bevorderen van economische groei en duurzame ontwikkeling, alsook voor het scheppen van
werkgelegenheid; JBZ: Europa dient een antwoord te geven op de nieuwe uitdagingen in verband met de
samenwerking op het gebied van immigratie, asiel en migratie, en terrorisme en veiligheid; voorlichtingsbeleid:
hiervoor moeten meer begrotingsmiddelen worden uitgetrokken in verband met de geringe opkomst bij de
laatste Europese verkiezingen, de komende uitbreidingen van de EU en het debat over een grondwet voor
Europa; cohesiebeleid: de begroting voor 2005 moet blijven bijdragen tot cohesie en versterking van de
externe rol van de Unie.”

Verder geloof ik dat het verwijt dat “dat enkele lidstaten er niet in zijn geslaagd de middelen voor
plattelandsontwikkeling te besteden” terecht is. Belangrijk is ook de aanbeveling dat “de Commissie voorstellen
die kunnen bijdragen tot het oplossen van dergelijke situaties zorgvuldig analyseert”.

Ribeiro (GUE/NGL), schriftelijk. – (PT) Wij zijn van mening dat het onaanvaardbaar is dat de ontwerpbegroting
voor 2005 lager uitvalt dan 1 procent van het communautair Bruto Nationaal Inkomen (BNI), terwijl het
plafond voor de eigen middelen voor de periode 2000-2006 op 1,24 procent van het BNI (1,27 van het
BNP) is vastgesteld. Dat is beslist onvoldoende voor de belangrijke doelstellingen op het gebied van
economische en sociale samenhang binnen de Europese Unie.

Wij spreken daarom onze afkeuring uit over deze strategie van de Raad om de mogelijkheden voor het debat
over de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013 te beperken door een ontwerpbegroting vast
te stellen van minder dan 1 procent van het BNI. De Raad volgt daarmee duidelijk de teneur van de “Brief
van de Zes”. Deze strategie biedt verder een antwoord op de beperkingen van de Stabiliteitspact.

Wij betreuren het dat het Parlement, dat betrokken is bij de schermutselingen tussen de instellingen, toch
bereid is zich bij deze strategie aan te sluiten. Wij betreuren het dat de onduidelijke en irrealistische strategie
van Lissabon, het terrorisme en het inlichtingenbeleid de belangrijkste prioriteiten zijn, en dat deze prioriteiten
steeds meer aansluiten bij de zogenaamde “Europese Grondwet”, die niet geratificeerd is, en bij een voorstel
voor een politiek en financieel kader dat nog niet is goedgekeurd. De via de communautaire begroting
beschikbaar gestelde middelen zouden de EU nu juist in staat moeten stellen fundamentele en strategische
doelstellingen te verwezenlijken die wel goedgekeurd en geratificeerd zijn, zoals de verbetering van de
levensomstandigheden van de bevolking, de bevordering van de economische en sociale cohesie, duurzame
ontwikkeling en werkgelegenheid, en het bevorderen van de externe betrekkingen met het oog op de
samenwerking met minder ontwikkelde landen.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) In dit eerste (of voorlopige) Ontwerp van Algemene Begroting
van de Europese Unie voor 2005 zijn al enige algemene thema’s te ontwaren. Of er nu wijzigingenvoorstellen
worden ingediend of niet, we kunnen nu reeds concluderen dat het verlangen om de instellingen te hervormen
als een rode draad door deze begroting loopt (verhoging van de middelen voor uitgaven ten behoeve van
personeel in actieve dienst; verhoging van de administratieve middelen; verhoging van de middelen voor
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financiële controle). Het is jammer dat de ontwerpbegroting van de Raad voor het boekjaar 2005 in totaal
overeenkomt met 1,00 procent van het Bruto Nationaal Inkomen van de 25 lidstaten van de EU. Zo blijft
de door een aantal lidstaten publiekelijk verdedigde druk om het plafond van 1,24 procent te verlagen
gehandhaafd, en dat zou de recente toetreding van de tien nieuwe lidstaten hinderen en de pogingen om
Europa institutioneel te versterken vertragen.

Uit deze begroting blijkt bezorgdheid aangaande het vermogen van de instellingen om het beleid op de
verschillende beleidsterreinen in daden om te zetten, en dat vind ik een goede zaak. Ik geloof echter wel dat
we nog ver verwijderd zijn van de verwezenlijking van onze werkelijke ambities: duurzaamheid, welvaart
en integratie. Dat zijn ambities die de burgers ter harte gaan.

Silva Peneda (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Bij de procedure die voor het opstellen van de begrotingen van de
EU wordt gevolgd zijn in het verleden al duidelijk spanningen aan het licht gekomen tussen de communautaire
beleidsprioriteiten en de daarvoor beschikbare financiële middelen, hetgeen de zaken ietwat ondoorzichtig
maakt.

Onder druk van het Parlement heeft de Commissie een nieuwe beheerswijze aanvaard: activity based
management.

Het is een goed en eenvoudig idee.

Het gaat erom eerst vast te stellen welke activiteiten men op basis van de politieke prioriteiten wenst te
ontwikkelen, om vervolgens te bepalen welke hulpmiddelen (geld, personeel) daarvoor moeten worden
toegewezen.

Op deze wijze zou het eenvoudiger moeten zijn een rigoureuze beoordeling uit te voeren van de gevolgen
van bepaalde maatregelen en beleidsvormen.

Er is op dit gebied reeds het een en ander ondernomen, maar ik moet toch vaststellen dat de verklaringen
inzake de activiteiten van geringe kwaliteit zijn en daarom van weinig nut bij het vaststellen van de begroting.
We zijn nog ver verwijderd van het niveau waar we heen willen. De informatie is gefragmenteerd en
onvoldoende gekwantificeerd, terwijl praktische details vaak ontbreken. De meeste doelstellingen en daarmee
samenhangende indicatoren zijn niet meetbaar en de implicaties ervan voor menselijke en financiële middelen
zijn niet goed uitgewerkt.

Men is niet tot de kern van de zaak doorgedrongen. Aangezien alles wat niet gemeten wordt niet kan worden
beheerd, blijft het vooralsnog onduidelijk wat het verband is tussen de doelen en doelstellingen aan de ene
kant en de indicatoren die zijn gekozen om te meten in welke mate die doelstellingen zijn gerealiseerd aan
de andere kant.

Er is hier dus nog een lange weg te gaan.

Wijkman (PPE-DE), schriftelijk. − (SV) Als verantwoordelijke voor de begroting voor
ontwikkelingssamenwerking heb ik gehoor gekregen voor een duidelijker nadruk op het armoedeprobleem.
De steun voor Azië, waar de meeste armen wonen, is ten opzichte van vorig jaar met 37 miljoen euro gestegen.
De steun voor acties tegen HIV en malaria stijgt ook. Verder wordt een nieuwe begrotingspost van 10 miljoen
euro opgevoerd voor vaccinaties tegen kinderziektes en dergelijke.

Voor het overige heb ik gestemd volgens de volgende principes: :

(1) Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet worden hervormd.

- De exportsubsidies moeten zo snel mogelijk worden afgebouwd, vanwege hun ernstige gevolgen voor de
ontwikkelingslanden.

- De steun voor tabaksteelt moet worden afgeschaft, omdat die volstrekt haaks staat op een proactief
gezondheidsbeleid.

- De steun voor het vervoer van levend rundvee moet worden afgebouwd.

(2) Het milieubeleid moet beter worden geïntegreerd in de overige beleidsterreinen. Dat geldt vooral voor
het landbouwbeleid en het regionale beleid.

(3) Op een aantal gebieden moet worden bezuinigd. Zo moeten de lidstaten de primaire verantwoordelijkheid
dragen voor de sociale dialoog.
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(4) De burgers moeten beter worden voorgelicht over het Europese beleid. Dat geldt vooral voor het debat
over de toekomst van de EU en de nieuwe Grondwet.

(5) Tot slot mogen de uitbreiding en nieuwe inspanningen op het gebied van het buitenlands beleid,
bijvoorbeeld in Afghanistan en Irak, plus het werk aan de wereldwijde milieuvraagstukken, de HIV-epidemie
enzovoort, natuurlijk niet betekenen dat het begrotingsplafond van de EU wordt verlaagd.

Verslag-Jensen (A6-0020/2004)

Queiró (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik heb gestemd vóór het verslag-Jensen (A6-0020/2004) – Ontwerp
van Algemene Begroting 2005 (overige afdelingen), en de amendementen die mij geschikter voorkomen,
aangezien ik geloof dat de communautaire instellingen op deze wijze voldoende financiële middelen
toegewezen krijgen om hun activiteiten te kunnen ontwikkelen, zeker met het oog op hetgeen ten gevolge
van de uitbreiding zal moeten worden ondernomen. De belangrijkste financiële gevolgen daarvan zullen
zich overigens doen gevoelen in de begroting voor 2006.

Ik zou hieraan één waarschuwing willen toevoegen: het is de plicht van de instellingen om zorgvuldig en
weloverwogen om te gaan met openbare middelen. Het gaat tenslotte om het geld van de belastingbetalers.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) De begroting voor 2005 is de eerste begroting die een heel
jaar lang betrekking heeft op alle 25 lidstaten. Het is bovendien de laatste begroting vóór de indiening van
de volgende financiële vooruitzichten. Het is dus van belang dat deze ertoe bijdraagt dat de nieuwe lidstaten
op alle gebieden snel en doeltreffend kunnen integreren.

Ik vind het jammer dat bepaalde toewijzingen teruggebracht zijn en dat de begroting zo weinig ambitieus
is, zeker nu, in een periode waarin er sprake is van een snel afnemend vertrouwen van de burgers in het
vermogen van nationale en communautaire instellingen om hun welzijn en welvaart te garanderen, terwijl
de kansen op een economische opleving gering lijken en het onvermogen de strategie van Lissabon te
verwezenlijken steeds meer kritiek uitlokt.

Zoals ik al zo vaak in schriftelijke verklaringen heb betoogd is het Europa dat de oprichters voor ogen stond
– en het Europa dat onze burgers wensen – een Europa van vrede en welvaart. Dat is een Europa dat
gekenmerkt wordt door gedeelde waarden en belangen, een interne markt die echte welvaart creëert, een
ambitieus Europa dat gericht is op het welzijn van de mensen – dus niet een almachtige, afstandelijke of
volledig op zichzelf staande superstructuur.

Ik verwacht veel meer van de financiële vooruitzichten voor 2007-2013.

Verslag-Barón Crespo (A6-0026/2004)

Goudin, Lundgren en Wohlin (IND/DEM), schriftelijk. − (SV) Wij vinden dat de EU geen financiële middelen
aan Bosnië-Herzegovina moet verstrekken om de overgang naar de markteconomie te vergemakkelijken.
Wij zijn van mening dat de EU een beperkte bevoegdheid moet hebben en dat dit geen aangelegenheid voor
de Unie is. Wij zijn niet tegen economische steun aan andere landen maar we vinden dat dit soort besluiten
op nationaal niveau of in het kader van de VN moet worden genomen. Wij vragen ons in het bijzonder af
waarom de EU steun moet geven aan een hervorming van de financiële sector in Bosnië-Herzegovina.

Queiró (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik heb voor het verslag over aanvullende macrofinanciële bijstand aan
Bosnië-Herzegovina gestemd, omdat ik geloof dat Bosnië-Herzegovina voor het voortzetten van de
inspanningen op het gebied van economische stabilisering en hervorming nog steeds behoefte heeft aan
financiële hulp van de Gemeenschap en andere bi- en multilaterale donoren.

Bosnië-Herzegovina heeft zich ertoe verbonden de op economische stabilisering gerichte hervormingen
voort te zetten. Ik ben van mening dat het van fundamenteel belang is dat de Europese Unie blijft vasthouden
aan haar doelstelling om steun te verlenen voor de betalingsbalans en bij te dragen aan een verlichting van
de externe financiële verplichtingen van het land. Ze zal verder moeten meehelpen de gevolgen van de reeds
doorgevoerde hervormingen te verzachten en de grondslagen te leggen voor gemeenschappelijke instellingen
en een gemeenschappelijk beleid, overeenkomstig het vredesovereenkomst van Dayton.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) De littekens die de verschrikkelijke burgeroorlog in Bosnië
heeft achtergelaten zijn ook vandaag nog duidelijk zichtbaar. Desalniettemin heerst er in dit land nu een
zekere mate van sociale rust en institutionele stabiliteit. De Unie moet die rust en stabiliteit bevorderen en
ondersteunen.
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Aangezien de implementatie van de politieke hervormingen in Bosnië-Herzegovina meer tijd in beslag heeft
genomen dan voorzien in Besluit 2002/883/EG van de Raad, geloof ik dat de we in dit geval snel moeten
optreden. Het besluit dient aangepast te worden en de geldigheidstermijn dient zodanig verlengd te worden
dat we het land het derde deel van de aanvullende macrofinanciële bijstand kunnen uitkeren, om zo de
economie te consolideren en de nu doorgevoerde institutionele hervormingen te ondersteunen.

Ik heb voorgestemd.

Verslag-Barón Crespo (A6-0025/2004)

Goudin, Lundgren en Wohlin (IND/DEM), schriftelijk. − (SV) Wij vinden dat de EU geen financiële middelen
aan Servië en Montenegro moet verstrekken om de overgang naar de markteconomie te vergemakkelijken.
Wij zijn van mening dat de EU een beperkte bevoegdheid moet hebben en dat dit geen aangelegenheid voor
de Unie is. Wij zijn niet tegen economische steun aan andere landen maar we vinden dat dit soort besluiten
op nationaal niveau of in het kader van de VN moet worden genomen. Wij vragen ons in het bijzonder af
waarom de EU steun moet geven aan de privatisering van banken in Servië en Montenegro.

Queiró (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik heb voor het verslag-Barón Crespo over aanvullende macrofinanciële
bijstand aan Servië en Montenegro gestemd.

Ik geloof dat de autoriteiten van Servië en Montenegro (de voormalige Federale Republiek Joegoslavië) na
de politieke verschuivingen die daar eind 2000 hebben plaatsgevonden belangrijke vorderingen hebben
gemaakt met de economische hervormingen en de stabilisering. Het is van groot belang dat de Europese
Unie de inspanningen ten behoeve van de vrede en stabiliteit in deze regio blijft steunen. Deze landen hebben
goede resultaten geboekt bij de stabilisering en de missies ter plaatse van de Commissie hebben bemoedigende
ontwikkelingen kunnen vaststellen.

Er is macro-economische stabiliteit bereikt en behouden, en er zijn belangrijke structurele hervormingen in
gang gezet. Daarnaast is er vooruitgang geboekt bij de privatisering van staatsbedrijven, via veilingen en
openbare aanbestedingen, en men is nu ook begonnen met de herstructurering van de industriële en de
financiële sector. Het programma voor economische hervormingen heeft aanvullende steun ontvangen via
de toekenning van pakketten aanvullende macrofinanciële bijstand van de Gemeenschap. Deze bijstand is
toegekend op basis van de naleving van een reeks van tevoren overeengekomen voorwaarden op het gebied
van het economisch en structuurbeleid.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) De economische, sociale en politieke stabiliteit van Servië is
een essentiële factor in het vredesproces en de normalisering van de betrekkingen tussen de Balkanstaten,
die thans naar de Europese Unie kijken als bron van bijstand en hoop.

We mogen niet vergeten dat Servië ernstig geleden heeft onder de instabiliteit tijdens de naoorlogse periode
en het afkalven van zijn invloedssfeer.

Die situatie werd nog eens verergerd door de barbaarse moord op premier Zoran Djindjic in maart van het
afgelopen jaar. Dat moest wel bijdragen tot het vertragen van het veelbelovende tempo van de tot dan toe
ondernomen hervormingen. De nieuwe regering heeft geprobeerd dat tempo weer op te voeren.

De vastgestelde achterstand heeft tot gevolg gehad dat we het derde deel van de aanvullende bijstand niet
binnen de in Richtlijn 2002/882/EG gestelde termijn hebben kunnen uitkeren. Het is dus zaak om zo snel
mogelijk een nieuwe einddatum vast te stellen, om deze middelen alsnog op een efficiënte en vruchtbare
wijze te kunnen inzetten en er zo aan bij te dragen dat de betalingsbalans kan worden gehandhaafd en dat
de reserves van Servië en Montenegro geconsolideerd worden.

Ik heb voorgestemd.

Verslag-Fazakas (A6-0015/2004)

Queiró (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik heb voor het verslag-Fazakas (A6-0015/2004) over de benoeming
van een lid van de Rekenkamer gestemd, omdat ik geloof dat de benoeming van de heer Kazamias als lid van
dit orgaan van de Europese Unie, gelet op zijn curriculum en de antwoorden die hij op de door de commissie
gestelde vragen heeft gegeven, een goede zaak is.

Overdraagbare spongiforme encefalopathieën en diervoeding (B6-0126/2004)
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Queiró (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik heb voor de ontwerpresolutie over overdraagbare spongiforme
encefalopathieën en diervoeding gestemd. Ik geloof dat het Parlement alle met de volksgezondheid
samenhangende kwesties oplettend moet volgen. Alle beschikkingen van het Parlement en de Raad waarin
wordt bepaald dat de lidstaten een verbod instellen op het vervoederen van verwerkte dierlijke eiwitten aan
landbouwhuisdieren die worden gehouden, vetgemest of gefokt voor de productie van voedingsmiddelen
dienen heel zorgvuldig te worden beoordeeld. De voorstellen van de Commissie moeten dus opnieuw worden
beoordeeld en er zal terdege rekening moeten worden gehouden met de gegronde twijfels van het Parlement
met betrekking tot de vraag of er in de lidstaten van de Europese Unie wel voldoende ervaren
laboratoriumpersoneel voorhanden is.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Het gaat hier om een heel gevoelige kwestie – overdraagbare
spongiforme encefalopathieën. De verspreiding van gegevens over deze aandoeningen heeft de afgelopen
jaren een belangrijke impact gehad op de Europese publieke opinie en geleid tot paniek en drastische
wijzigingen van de eetgewoonten. Dit initiatief van de commissie milieubeheer, volksgezondheid en
voedselveiligheid valt dus toe te juichten. Het is technisch gezien een gecompliceerd onderwerp dat bij de
wetenschappelijke gemeenschap nog steeds vragen oproept. Dat betekent dat we extra oplettend moeten
zijn. Met deze ontwerpresolutie voldoen wij aan deze verplichting en geven wij uitdrukking aan precies
datgene wat de burgers het belangrijkste vinden: de best mogelijke bescherming van de volksgezondheid.
Bij de burgers bestaat nog steeds een – gefundeerd en gerechtvaardigd – wantrouwen. Het is dus alleszins
redelijk dat we verlangen dat de controles zo streng mogelijk zijn en dat voor het op de markt brengen van
verschillende typen diervoeder uiterst strikte voorwaarden gelden.

Ik heb daarom voorgestemd.

Verslag-Menéndez del Valle (A6-0024/2004)

Martin, David W. (PSE), schriftelijk. (EN) Ik verheug mij over de op het juiste moment genomen beslissing
om de betrekkingen tussen de EU en India op te waarderen tot een strategisch partnerschap. Een stem voor
dit verslag betekent een stem voor praktische stappen in de richting van wederzijds respect en een open
dialoog op alle terreinen, ook die waar nog het een en ander gebeuren moet.

Ik steun de concrete stappen in dit verslag om:

1. een sterke handelsrelatie te blijven bevorderen en samen te werken met India om tot een beter begrip van
de wereldeconomie te komen en meer in het bijzonder het profijt van outsourcing en insourcing voor beide
economieën te leren begrijpen,

2. bijzondere aandacht te besteden aan de dialoog tussen India en Pakistan, ook over de kwestie Kasjmir,
daar deze dialoog moet worden toegejuicht en hopelijk tot een goed einde kan worden gebracht, en de
noodzaak om wederzijds vertrouwen tussen deze twee belangrijke landen te kweken en in stand te houden,

3. de samenwerking bij het ontwikkelingsbeleid te handhaven en te verbeteren om India te helpen de
Millennium-doelstellingen te realiseren.

Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. India is een grote federaal georganiseerde parlementaire democratie met
verschillende talen en culturen. Daardoor wordt India hier door sommigen gezien als een soort EU voor
Zuid-Azië en bovendien als buffer tegen de gewantrouwde islamitische wereld. Een deel van dit Parlement
wil daarom de nadruk leggen op een bondgenootschap en nauwe economische samenwerking, gericht op
wederzijds voordeel zonder verder aandacht te besteden aan de grote onopgeloste problemen op het gebied
van mensenrechten en oorlogsdreiging. In afwijking van de geldende wetgeving is de Indiase samenleving
nog steeds verdeeld in kasten en zo'n 150 miljoen mensen zijn kastelozen die door de anderen worden gezien
als onaanraakbaren. Vooral op het platteland blijven zij veroordeeld tot het vuilste en slechtst betaalde werk.
Vorige regeringen, gebaseerd op hindoe-nationalisme, hebben niet langer werk gemaakt van het opheffen
van hun discriminatie. Zij hebben ook geen oplossing gevonden voor Kasjmir, waar de meerderheid van de
bevolking de islam aanhangt en zich al meer dan een halve eeuw bezet voelt. Ook voor andere minderheden
zijn de problemen niet opgelost. Ik wijs de thans vanuit de EU overheersende nadruk op commerciële belangen
ten koste van vreedzaam samenleven en mensenrechten af. Internationale solidariteit met de achtergestelden
en hun organisaties in India blijft ook voor de komende jaren van groot belang.

Queiró (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik heb voor het verslag-Menéndez del Valle over de betrekkingen tussen
de EU en India gestemd.
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De betrekkingen die de EU met India onderhoudt zijn cruciaal, gelet op het geostrategische belang van het
land en zijn potentiële rol in een multilaterale wereldorde. India is de grootste multiculturele democratie ter
wereld en huldigt dezelfde waarden als de lidstaten van de EU – vrije en eerlijke verkiezingen, eerbied voor
de rechtsstaat, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en respect voor minderheden. De betrekkingen
tussen de twee partners kunnen dus voortdurend verdiept worden.

Gezien de betekenis van India met zijn verscheidenheid aan religies, culturen, etnische groepen en talen en
het belang ervan voor de dialoog tussen de beschavingen lijkt het me voor de externe betrekkingen van de
EU een heel goede zaak om de betrekkingen tussen de EU en India op het niveau van een strategisch
partnerschap te tillen.

Om een werkelijk multilaterale benadering te bevorderen zullen er praktische maatregelen moeten worden
genomen voor het aanhalen van de banden tussen de EU en India.

Wederzijdse respect en partnerschap komen het best tot uitdrukking in een open dialoog over elk mogelijk
onderwerp, met inbegrip van kwesties waarover verschillen van inzicht bestaan.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Het geostrategische belang van India in deze wereld is enorm.
Het is de grootste democratie ter wereld en de motor van het subcontinent waar het is gelegen. Het land is
vanwege zijn rijkdom op menselijk en cultureel gebied heel interessant voor een Europese Unie die zich meer
voor de wereld wil openstellen.

De geschiedenis heeft een aantal lidstaten – waaronder Portugal – in de gelegenheid gesteld geprivilegieerde
banden en betrekkingen met India te ontwikkelen. Ik geloof dat dit voor iedereen een voordeel kan betekenen,
en dat mag als volledige rechtvaardiging gelden voor steun van de Unie bij het onderhouden en aanhalen
van de betrekkingen. Ik ben ervan overtuigd dat we door het hernieuwen en aanhalen van de banden uit het
verleden, en door gebruik te maken van de zaken die we met elkaar gemeen hebben – talen, culturen,
wederzijdse genegenheid – heel veel profijt kunnen trekken van de relaties tussen de Europese volkeren en
het Indiase volk.

Het is daarom volgens mij heel belangrijk dat er een EU-India Centrum voor Indiase studies wordt opgezet.
Van belang is ook dat we Europese culturele initiatieven in India bevorderen, met bijzondere aandacht voor
projecten die beogen het gedeelde verleden te belichten en opnieuw te beoordelen.

Ik wijs er verder op dat een groot aantal Indiërs goed opgeleid is. Het zou daarom heel nuttig kunnen zijn
de uitwisseling van ervaringen op technisch, academisch en professioneel vlak te bevorderen.

Ik heb voor het voorstel voor een aanbeveling gestemd, maar wijs er wel op dat de bevordering van de
betrekkingen tussen de EU en India niet mag leiden tot een afzwakking van de bilaterale betrekkingen die
de lidstaten met India onderhouden. Het gaat er ook niet om deze bilaterale betrekkingen te vervangen – we
moeten door de betrekkingen van de EU te bevorderen de bilaterale betrekkingen juist aanvullen.

Wit-Rusland (B6-0094/2004)

Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. In Wit-Rusland staan twee visies zeer scherp tegenover elkaar. Een derde
deel van de bevolking ziet zichzelf als een westelijk grensgebied van Rusland, met dezelfde taal, cultuur en
godsdienst. Zij vinden hun gebied belangrijker dan andere delen van Rusland, omdat het aan de
verbindingsroutes met de EU-landen ligt. De huidige president Loekasjenko beschouwen zij als een waarborg
voor stabiliteit en bestaanszekerheid, temidden van de verwarring in hun buurlanden. Een ander derde van
de bevolking ziet Wit-Rusland als een staat met een eigen taal en cultuur, een buffer tussen Polen en Rusland,
die zich bij de EU kan aansluiten. De aanhangers van deze visie worden uitermate tegengewerkt door het
huidige regime, dat organisaties, kranten, demonstraties, minderheidsgodsdiensten, onderwijs in eigen taal
en oppositionele verkiezingscampagnes op alle mogelijke manieren hindert. Daarom ervaren de slachtoffers
hun land als een dictatuur. Tussen die twee visies zit een tussengroep zonder uitgesproken mening die zich
niet verzet. Loekasjenko wil aan de macht blijven en zelf naast Poetin een belangrijke rol gaan spelen in een
groot Rusland. Omdat hij dat alleen kan door anderen te onderdrukken, is het terecht dat de vanuit Polen
en Litouwen ontwikkelde plannen voor van buitenaf georganiseerde radio-uitzendingen en onderwijs in de
Wit-Russische taal steun krijgen van de EU als geheel.

Queiró (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik heb voor deze ontwerpresolutie over de resultaten van het referendum
en de parlementsverkiezingen in Wit-Rusland gestemd. Ik wil zo aangeven dat ook ik geloof dat de situatie
in dit land met betrekking tot de schendingen van de mensenrechten heel ernstig is. Ik sluit me daarmee aan
bij de binnen de internationale gemeenschap levende overtuiging dat de “verkiezingen en het referendum”
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die onlangs in dit land gehouden zijn niet vrij en eerlijk zijn verlopen. Het is onze plicht tegen de
verkiezingsfraude te protesteren en een veroordeling uit te spreken van al diegenen die willen verhinderen
dat burgers hun recht op vrijheid uitoefenen.

De situatie in Wit-Rusland, een buurland van de Europese Unie, is heel ernstig en de Unie moet er de grootst
mogelijke aandacht aan besteden. Zij moet bovendien de nodige stappen ondernemen om – net zoals dat
ze dat bij andere gelegenheden heeft gedaan – steun te geven aan degenen die proberen democratische
initiatieven te ontplooien, in de eerste plaats door jongeren uit Wit-Rusland in de gelegenheid te stellen in
de landen van de Europese Unie te studeren.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Het klimaat van dwang en repressie in Wit-Rusland, waar de
vrijheid en de democratie dagelijks worden geschonden, vervult mij met verontwaardiging. Het is
onaanvaardbaar dat een staat zijn structuren ten dienst stelt van willekeur en monolithische machtsuitoefening,
zonder enig respect voor het pluralisme of de burgerrechten. Het geweld dat tegen de leden van de
democratische oppositie wordt gebruikt, de inperking van het recht om te demonstreren en de manier waarop
de verkiezingen zijn verlopen tonen aan dat er binnen ons eigen werelddeel nog veel moet worden gedaan
ter verdediging van de mensenrechten.

Verkiezingen moeten ten minste voldoen aan de minimumvereisten op het gebied van vrijheid en
rechtvaardigheid. Dat is hier niet het geval, en daarom zijn de bedenkingen met betrekking tot de geldigheid
van de uitslagen van de verkiezingen en het plebisciet die in Wit-Rusland gehouden zijn (volgens de officiële
terminologie “referendum”) meer dan gerechtvaardigd.

President Loekasjenko wil aan de macht blijven en hij toont geen enkele eerbied voor de fundamentele wetten
van Wit-Rusland en de rechten van de burgers van dit land. De Europese Unie moet de ontwikkelingen
daarom nauwlettend volgen en op standvastige wijze actie ondernemen om zo, met de verschillende methoden,
en middelen die haar ter beschikking staan, bij te dragen tot het vestigen van een heuse democratische
rechtsstaat in Wit-Rusland.

Ik heb voorgestemd.

Oekraïne (B6-0095/2004)

Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, ik heb mij onthouden van stemming over
de gezamenlijke resolutie over Oekraïne. Ik betwijfel geenszins dat de democratie in Oekraïne niet voldoet
aan onze normen. Er zijn ook klachten over machtsmisbruik, maar mijns inziens krijgt men daarmee in een
jonge democratie altijd te maken. Die verschijnselen doen zich trouwens ook voor in onze eigen landen, in
de Europese Unie, en wij stellen die ook aan de kaak. Zij verontrusten ons als zij voorkomen in landen die
kandidaat willen worden voor toetreding, zoals Turkije. Schendingen van de mensenrechten doen zich helaas
ook voor in onze partnerlanden. In de resolutie worden bepaalde dingen aan de kaak gesteld, die ik ondanks
al mijn pogingen om informatie te verkrijgen, niet persoonlijk heb kunnen verifiëren, en aangezien wij voor
verkiezingen staan in dat land, gaat de resolutie mijns inziens te ver. Zij zou zelfs als inmenging in de interne
aangelegenheden van dit land kunnen worden beschouwd. Ik ga een bezoek brengen aan Oekraïne om een
persoonlijke mening te kunnen vormen, en daarom heb ik mij voorlopig van stemming onthouden.

Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE), schriftelijk. – (EL) Volgens mij kunnen in een land als Oekraïne, dat pas
recentelijk zijn vrijheid heeft herwonnen, de instellingen en de democratie onmogelijk volgens onze
maatstaven werken.

Democratie is sowieso geen gemakkelijke zaak. Zoals wij zien doen zich ook in lidstaten van de EU
verschijnselen van machtsmisbruik voor, en worden in potentiële kandidaat-lidstaten en partnerlanden de
mensenrechten geschonden.

Ik sta terughoudend tegenover de klachten met betrekking tot Oekraïne. Ik heb geen duidelijke inlichtingen
over de situatie aldaar en ben van mening dat dit een buitengewoon gevoelige periode is. Het einde van de
verkiezingsperiode nadert en de verkiezingen staan voor de deur. Ik vrees dat de resolutie, en hetgeen hierin
staat, zal worden beschouwd als een inmenging in de interne aangelegenheden van het land en, belangrijker
nog, als beïnvloeding van de publieke opinie.

Aangezien ik de komende dagen een bezoek zal brengen aan Oekraïne, behoud ik mij het recht voor af te
zien van het bepalen van een standpunt en onthoud ik mij van stemming.
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Ik hoop dat er rustige en eerlijke verkiezingen zullen plaatsvinden en er een verantwoordelijke en
democratische regering zal komen die kan zorgen voor welvaart onder de bevolking en creatieve betrekkingen
met de EU.

Queiró (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik heb voor de ontwerpresolutie over de komende verkiezingen in
Oekraïne gestemd. Er zullen in dit land, waar men nog slechts kan hopen op een democratisch bestel,
binnenkort belangrijke verkiezingen worden gehouden, en ik geloof dat wij de plicht hebben om de
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. We moeten alle pogingen om de ontwikkeling in de
richting van een werkelijke democratie te frustreren ondubbelzinnig veroordelen, duidelijk maken dat we
de schendingen van de elementaire rechten die reeds hebben plaatsgevonden ten stelligste afwijzen en de
wens uitspreken dat de uitslag van vrije en democratische verkiezingen Oekraïne dichter bij de Europese
Unie brengt.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Een buurland met een geostrategisch belang als dat van Oekraïne
moet kunnen rekenen op onze bijzondere aandacht, ook al omdat er in diverse landen van de Europese Unie
– in Portugal bijvoorbeeld – een grote gemeenschap van burgers uit Oekraïne bestaat.

Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen hebben zich de laatste tijd toestanden voorgedaan die
ervoor doen vrezen dat het stabiliseringsproces van deze staat – die een democratische rechtstaat zou moeten
zijn – nu in omgekeerde richting verloopt. De pogingen om de media onder controle te krijgen (en dan met
name het uit de lucht halen van Kanaal 5) en de vele beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en de
vrijheid van vergadering zijn daarvan de signalen. Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen en wij moeten
deze veroordelen.

Door het inperken van de meest elementaire burgerrechten zal Oekraïne geen democratie worden waarin
iedereen volledig kan participeren. Daartoe zou het nu juist hoogstaande normen en werkwijzen moeten
hanteren waaruit eerbied blijkt voor het individu, het pluralisme en de vrijheid. Het gaat erom dat men laat
zien dat niet alleen de komende verkiezingen gepaard gaan met vrijheid en gerechtigheid, maar dat alle
politieke activiteiten van het land hierdoor gekenmerkt worden.

Het politieke leven in de Oekraïne maakt nu een overgangsfase door en de Europese Unie kan daarin een
belangrijke rol spelen, door advies te geven en steun te verlenen aan de positieve maatregelen, die Oekraïne
ondanks alles wel heeft genomen. De Europese Unie moet verder alle praktijken die doen denken aan de
oude communistische en totalitaire werkwijzen veroordelen.

Ik heb voorgestemd.

Scheepssonar (B6-0089/2004)

De Rossa (PSE), schriftelijk. (EN) Ik wil graag mijn steun voor deze ontwerpresolutie uitspreken, alsmede
mijn afwijzing van het amendement waarin wordt voorgesteld het gebruik van hoog-actieve scheepssonar
uitsluitend te beperken in geografisch afgebakende gebieden die zijn aangemerkt als “kwetsbare mariene
habitats”.

Walvissen en walvisachtigen zijn trekdieren die in het gehele gebied waarin zij voorkomen bescherming
behoeven, zonder geografische beperkingen.

Hevige geluidsoverlast zoals wordt geproduceerd door hoog-actieve scheepssonars kan ernstige fysieke
schade toebrengen aan zeedieren, variërend van tijdelijk gehoorverlies tot permanente schade en zelfs de
dood.

Het is de hoogste tijd dat er op Europees en mondiaal niveau een wetgevingskader komt om de effecten van
geluidsoverlast onder water in kaart te brengen en de productie van geluidsoverlast onder water in het mariene
milieu te reguleren. De ongereguleerde proliferatie van schadelijke antropogene geluidsoverlast in de oceanen
en zeeën vormt een bedreiging voor de zeefauna en de mariene ecosystemen.

Goudin, Lundgren en Wohlin (IND/DEM), schriftelijk. −(SV) Wij hebben voor de paragrafen 1 en 2 gestemd,
omdat het gebruik van hoog-actieve scheepssonar een grensoverschrijdend vraagstuk is. Samenwerking in
het kader van de EU is daarom gerechtvaardigd.

Wij hebben om twee redenen tegen amendement 1 gestemd. Ten eerste is het moeilijk om te definiëren in
welke gebieden de gevoelige mariene soorten zich bevinden. Ten tweede verspreiden de geluiden van
hoog-actieve scheepsonar zich over grote gebieden.

29Handelingen van het Europees ParlementNL28-10-2004



We hebben ons onthouden van stemming over de resolutie als geheel, ten eerste omdat we kritisch staan
tegenover amendement 1, en ten tweede omdat we ons afvragen of de Commissie het juiste orgaan is om
een studie te verrichten naar de invloed die hoog-actieve sonar op het mariene milieu heeft.

Ribeiro (GUE/NGL), schriftelijk. – (PT) Ons stemgedrag met betrekking tot deze resolutie wordt
gerechtvaardigd door het standpunt dat daarin ingenomen wordt over de toekomst van de betrekkingen
tussen de EU en Wit-Rusland.

De ingediende voorstellen komen heel duidelijk neer op inmenging, zoals het aannemen van “een reeks
praktische sancties tegen Wit-Rusland”, steun voor “het uitzenden informatieve radioprogramma’s” of voor
“gemeenten die zich tegen het regime verzetten”.

Deze voorstellen zijn des te verwerpelijker als men bedenkt dat er bij de beoordeling van de toestand in derde
landen weer met twee maten wordt gemeten; dat wil zeggen dat er een systeem wordt gehanteerd waarin
twee maatstaven gelden, één voor “vrienden” en één voor “de overigen”.

Dit soort maatregelen zijn nooit voorgesteld of ten uitvoer gelegd tegen een staat die een deel van een lidstaat
van de EU militair bezet houdt, die het internationaal recht niet respecteert en resoluties van de VN naast
zich neerlegt, die duizenden politieke gevangenen vasthoudt en een heel volk zijn eeuwenoude culturele
rechten ontneemt.

Dit soort maatregelen zijn nooit voorgesteld of ten uitvoer gelegd tegen een andere staat die een andere land
militair bezet houdt en iedere dag weer op de grofste wijze de meest elementaire rechten van een geheel volk
met voeten treedt, die onbeschaamd talloze resoluties van de VN naast zich neerlegt, die buiten de eigen
landsgrenzen een muur bouwt en die meer dan drie jaar lang een een president op een militair complex
omsingelt.

Queiró (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik heb voor deze ontwerpresolutie over scheepssonar gestemd. Ik heb
begrepen dat in de publieke opinie en in wetenschappelijke kring groeiende bezorgdheid bestaat na een reeks
gedocumenteerde massale sterftes van walvisachtige zoogdieren die verband houden met gebruik van
hoog-actieve middengolf sonar in kustgebieden. Er zal daarom een uitvoerig onderzoek moeten worden
uitgevoerd naar de oorzaken van deze gebeurtenissen. De Commissie dient onderzoek naar de mogelijke
gevolgen van hoog-actieve scheepssonar voor het maritieme milieu te bevorderen. Zij zal bovendien een
beoordeling moeten uitvoeren van de effecten van dergelijke praktijken op basis van informatie van de
lidstaten. Het opstellen van internationale overeenkomsten om het geluidsniveau in de wereldzeeën te
reguleren zou een fundamentele maatregel kunnen zijn voor de regulering en beperking van de negatieve
gevolgen van antropogene sonar op zeezoogdieren en vissen.

Ribeiro e Castro (PPE-DE), schriftelijk. – (PT) Ik deel de bezorgdheid van de heer Florenz over de schadelijk
milieugevolgen van hoog-actieve scheepssonar.

Zoals de heer Florenz in zijn vraag aan de Europese Commissie heeft vermeld, hebben gerenommeerde
specialisten op dit gebied aangegeven dat ze heel bezorgd zijn, vooral omdat dit type sonar dodelijke gevolgen
kan hebben voor walvisachtige zoogdieren zoals walvissen en dolfijnen. Dat blijkt ook uit een onderzoek
dat door Spaanse en Britse experts is gepubliceerd.

De instandhouding, de bescherming en de verbetering van het milieu – waaronder de instandhouding van
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna – zijn voor het algemeen belang van de Gemeenschap van
fundamenteel belang. Net als overwegingen van economisch, sociaal, cultureel en regionaal belang draagt
ook milieubescherming bij tot duurzame ontwikkeling – onze overkoepelende doelstelling. Ik vind daarom
dat de Commissie op dit gebied maatregelen moet nemen.

Ik verwijs daarom opnieuw naar de reeds genoemde bezorgdheid en het verzoek om maatregelen te nemen.
Het gaat dan vooral om de tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/43/EEG betreffende het behoud van natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna.

De Voorzitter. – Meer stemverklaringen zijn er niet. Hiermee is de stemming beëindigd.
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6. Rectificaties stemgedrag (zie notulen)

7. Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad (zie notulen)

8. Samenstelling commissies en delegaties (zie notulen)

(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat)

VOORZITTER: DE HEER VIDAL-QUADRAS ROCA
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (zie notulen)

10. Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie
en de rechtsstaat (artikel 50 van het Reglement)

De Voorzitter. Aan de orde zijn de debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de
democratie en de rechtsstaat Duur: maximaal een uur (artikel 50 van het Reglement)

11. Clustermunitie

De Voorzitter. Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:

- B6-0108/2004 van de leden Martínez Martínez, Napoletano en Van den Berg, namens de PSE-Fractie, over
clustermunitie;

- B6-0111/2004 van de leden Aubert, Beer, Joan i Marí, Lagendijk, Romeva i Rueda en Schmidt, namens de
Verts/ALE-Fractie, over clustermunitie;

- B6-0112/2004 van de leden Kacin en Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, over clustermunitie;

- B6-0120/2004 van de leden Agnoletto, Brie, Morgantini en Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, over
clustermunitie en antivoertuigmijnen;

- B6-0123/2004 van de heer Van Orden, namens de PPE-DE-Fractie, over explosieve oorlogsoverblijfselen
en antipersoneelmijnen;

- B6-0125/2004 van mevrouw Muscardini, namens de UEN-Fractie, over explosieve oorlogsoverblijfselen
en antipersoneelmijnen.

Van den Berg (PSE). – Voorzitter, mijn fractie, de Socialistische Fractie, pleit voor een bevriezing van de
productie en handel in clusterbommen totdat de met deze wapens samenhangende problemen zijn opgelost.
Persoonlijk zou ik hier eigenlijk liever pleiten voor een verbod op clusterbommen, maar de
clustermunitie-coalitie, die een vrij brede groep van NGO’s omvat en die waarschijnlijk realistisch inschat
hoe de verhoudingen op het internationale toneel ten aanzien van onderhandelingen over een protocol
liggen, hebben gepleit voor een tijdelijk moratorium, omdat dat als het ware het meest kansrijk lijkt. Dat is
tenslotte waar politiek over gaat, zoals we deze dagen hebben gezien, dreiging met echte machtsvorming
en meerderheid. Dat vergt natuurlijk wel - als het lukt en hier hebben wij de brede steun in dit Parlement -
de inzet van de Raad, de Commissie en de lidstaten. Wij hebben een nieuw protocol nodig waarin alle
humanitaire problemen die met de clustermunitie samenhangen, worden aangepakt. Deze zijn nog eens een
keer indringend aan de orde gekomen tijdens een hoorzitting van de Commissie ontwikkelingssamenwerking.
Wij hebben gezien hoe veel van die munitie juist in 's werelds armste landen terechtkomt, van Afghanistan
tot en met de Falklandeilanden, ook dichterbij in Servië en Montenegro. 78 landen hebben nog steeds zo'n
400 miljoen antipersoneelmijnen en antivoertuigmijnen in voorraad en dat maakt duidelijk dat er ook in
onze 15 lidstaten waarvan in 10 lidstaten nog productie plaatsvindt, een overgrote hoeveelheid voorhanden
is. Dit kan natuurlijk alleen maar worden aangepakt door internationale afspraken. Wij hebben een protocol
nodig. Dat vergt harde en intensieve onderhandelingen en daarin kan juist Europa met één stem spreken.
Dat spreken met één stem, daar pleiten we erg voor. Het Rode Kruis en de VN staan aan onze zijde. Ik zou
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eigenlijk mijn collega's van de EVP willen vragen op dit punt alsnog de stap naar ons te maken. Ik kan me
niet indenken dat we hier geen common ground hebben. Misschien dat het rond Buttiglione niet meevalt, maar
rond de clusterbommen moet het lukken.

Schmidt, Frithjof (Verts/ALE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, clusterbommen zijn uitermate
verraderlijke wapens. Als zo’n bom wordt afgegooid kan die uiteenspatten in 8 000 minibommen, die
vervolgens over een oppervlakte van 240 000 vierkante meter – dat zijn zo’n 50 voetbalvelden – worden
verspreid. Ze werken ongeveer als landmijnen die net zo bedreigend zijn voor militair personeel als voor de
burgerbevolking, waaronder vrouwen en kinderen. Dat is een duidelijke schending van artikel 51 van het
Eerste Aanvullende Protocol bij de Conventie van Genève.

Daarom heeft het Europees Parlement 18 maanden geleden, op 10 februari 2003, opgeroepen een moratorium
in te stellen op de productie en inzet van deze wapens en op termijn toe te werken naar een totaal verbod
van clusterwapens en clusterbommen. Het is dan ook een politiek schandaal dat deze wapens nog altijd in
de Europese Unie worden geproduceerd, te weten in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en
België. Dat betekent namelijk dat we eerst met een uitgestreken gezicht besluiten dat het niet mag omdat
deze bommen in strijd zijn met de mensenrechten, maar we vervolgens wel gewoon doorproduceren. Op
dit punt schieten onze regeringen nationaal gezien hopeloos tekort. Het is huichelarij, en daarom is het
noodzakelijk dat dit Parlement zich opnieuw luid en duidelijk uitspreekt tegen de productie van clusterwapens
in de Europese Unie en tegen de handel in deze wapens.

De Europese Volkspartij erkent in lid 1 van haar resolutie de verwoestende werking van deze wapens, maar
toont in lid 3 begrip voor de militaire inzet ervan, omdat het leger anders nog vreselijker wapens zou
gebruiken. Een perverse gedachte. Ik vind dat juist de christelijke leden van de conservatieve fractie met hun
ethische gedachtegoed niet kunnen vasthouden aan een dergelijk standpunt. Ik verzoek u daarom dit punt
in te trekken; het doet de zaak immers werkelijk geen goed.

Toia (ALDE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, ik wil twee minuten spreken over een belangrijke
zaak. Die zaak is mijns inziens van essentieel belang voor de totstandbrenging van een cultuur waarmee we
de problemen die de mens over zichzelf afroept kunnen oplossen en voorkomen en die het gevolg zijn van
de aanwezigheid van grote hoeveelheden mijnen in diverse gebieden. Mijnen veroorzaken lijden en
verwondingen, vaak onder de burgerbevolking, en hebben soms de dood als gevolg. Mijnen zijn
verschrikkelijke oorlogsinstrumenten, die wij absoluut moeten bestrijden. Zij zijn namelijk gericht tegen
burgers, blijven oneindig lang op scherp staan en maken efficiënte mijnopruimingsoperaties vaak onmogelijk.

Wij weten dat de internationale gemeenschap in het geweer is gekomen voor deze vraagstukken. De
niet-gouvernementele organisaties hebben een grote campagne opgezet en handtekeningen verzameld. Er
is een spontane beweging ontstaan die de regeringen van talrijke landen ertoe heeft aangezet een belangrijk
internationaal verdrag inzake het verbod op antipersoonsmijnen, het Verdrag van Ottawa, te ondertekenen.

Wij moeten nu verder gaan waar dit Verdrag ophoudt. Er moet een opiniebeweging ontstaan en naar ik hoop
zullen de regeringen ertoe worden aangezet meer verdragen, overeenkomsten en protocollen op te stellen
om ook andere soorten mijnen te verbieden. Ik doel dan op clusterbommen, extreem moorddadige mijnen
met een verwoestend effect dat vele malen groter is dan dat van de antipersoonsmijnen.

Degenen die de tentoongestelde stukken hierover hebben gezien, ergens in een horrormuseum – als ik dat
zo mag zeggen – kunnen enkel diepe verontwaardiging voelen en tot de conclusie komen dat hier iets tegen
gedaan moet worden. Wij zijn recentelijk in Slovenië geweest en hebben in een museum de gevolgen gezien
van dit soort mijnen.

Wij hebben foto’s gezien, evenals beelden van slagvelden en gewonden. Wij hebben mensen ontmoet die
op hun huid de sporen droegen van deze wapens. De internationale gemeenschap moet deze wapens
verbieden. Dit zijn geen traditionele oorlogsinstrumenten, juist omdat zij niet alleen worden ingezet op het
slagveld maar ook tegen de burgerbevolking, tegen vrouwen en kinderen, kinderen die naar de velden gaan
om te spelen en vrouwen die naar de akkers gaan om te oogsten, maar daar slechts oog in oog komen te
staan met de dood.

Ik hoop dat dit Parlement zich zal inzetten voor de uitbreiding van het bestaande Verdrag, opdat ook dit
type moordwapen erin wordt opgenomen.

28-10-2004Handelingen van het Europees ParlementNL32



Morgantini (GUE/NGL). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, oorlog wordt steeds meer een
middel om de wereld te besturen. Daarom is een dringend beroep op het internationaal recht het enig
redmiddel om aan de barbarij en het recht van de sterkste te ontkomen.

In de vandaag in stemming te brengen gezamenlijke resolutie doen wij deze oproep. Wij vragen om een
moratorium. Ook dringen wij aan op de afschaffing van het gebruik, de productie, de opslag en de export
van clusterbommen, die zeer gevaarlijk zijn voor de burgerbevolking. Ik heb verscheurde vrouwen, kinderen,
bejaarden en mannen gezien; ik heb mensen zonder ledematen gezien in Kaboel, Kandahar, Pristina, in de
klinieken waar men probeert te redden wat er te redden valt. Deze bommen zijn verschrikkelijk barbaars
want ze worden door onze democratische landen gebruikt.

De vliegtuigen van de Verenigde Staten hebben duizenden clusterbommen afgeworpen boven Afghaans en
Iraaks grondgebied. Ik heb rond Kaboel die gele voorwerpen gezien waardoor kinderen zich zo aangetrokken
voelen. Zij hebben namelijk dezelfde kleur als de voedselpakketten die in de dorpen uit de lucht kwamen
vallen.

Ten minste 57 landen hebben voorraden clusterbommen; 22 daarvan zijn Europese landen. Het lijdt geen
twijfel dat dit in strijd is met het internationaal recht. Wij moeten de bescherming van de mensenrechten,
van het recht op leven van miljoenen mensen, boven het militaire belang plaatsen. Dat moet ons doel zijn.
Het Europees Parlement moet zich daarvoor inspannen, net als het zich heeft ingespannen voor de ratificatie
van het Verdrag van Ottawa inzake het verbod op mijnen, waarvoor duizenden mensen in
niet-gouvernementele organisaties zich onophoudelijk hebben ingezet.

In Europa moeten wij Polen, Finland en Letland nog steeds overtuigen van de noodzaak het Verdrag te
ondertekenen. Wij moeten bovendien onderhandelen over een nieuw protocol bij het Verdrag inzake
conventionele wapens, en ter gelegenheid van de conferentie tot herziening van het Verdrag van Ottawa
moet er overeenstemming worden bereikt over het verbod op met sensoren uitgeruste antitankmijnen die
ontploffen zodra ze in aanraking komen met mensen. Een resolutie volstaat niet. Daar mogen wij het niet
bij laten. Daarom hebben wij gevraagd om permanent toezicht door het Europees Parlement.

Nicholson (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, er is door velen – onder meer door enkele leden van
dit Parlement, zoals mijn collega, de heer Van Orden – veel tijd besteed aan het humanitaire vraagstuk van
het tegengaan van de schadelijke effecten van antipersoonsmijnen. Onze strijdkrachten hebben hun volledige
steun aan dit werk gegeven. Zij zijn, net als wij, van oordeel dat clustermunitie en antivoertuigmijnen niet
onder dezelfde noemer moeten worden gebracht als antipersoonsmijnen. Op dit moment is het noodzakelijk
dat onze strijdkrachten de unieke eigenschappen van deze wapens in hun arsenaal behouden. Wat meer is:
militaire deskundigen verwachten dat als clustermunitie verboden zou worden, disproportioneel krachtige
munitie nodig zou zijn om hetzelfde effect te bereiken. Dergelijke wapens zouden zelfs een groter risico met
zich mee kunnen brengen voor burgers in conflictsituaties en zouden de veroorzaakte verwoestingen alleen
maar in omvang doen toenemen.

Wat betreft de effecten van clustermunitie en antivoertuigmijnen na afloop van een conflict: op dat vlak is
veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen te Genève over ontplofbare oorlogsresten. Er blijft gewerkt
worden aan het verbeteren van de technische aspecten van bepaalde wapens opdat deze, nadat het conflict
beëindigd is, geen bedreiging blijven vormen voor de burgers ter plaatse. Deze initiatieven worden ontplooid
onder leiding van een team van gouvernementele deskundigen die voortdurend rekening houden met het
noodzakelijke evenwicht tussen humanitaire overwegingen en militaire belangen.

Het is algemeen bekend dat, als het om bepaalde wapens gaat, de strijdkrachten van onze naties en die van
onze NAVO-bondgenoten, in de eerste plaats doordrongen zijn van de noodzaak onze burgerbevolkingen
te beschermen, onbedoelde nevenschade te vermijden en ervoor te zorgen dat onze eigen troepen zo min
mogelijk gevaar lopen.

In de ontwerpresolutie die is ingediend door links wordt geen rekening gehouden met dergelijke overwegingen.
Bovendien is deze ontwerpresolutie feitelijk onjuist. De bepalingen die zij bevat zijn onrealistisch, en
dientengevolge zou zij geen zinvolle bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen die door ontplofbare
oorlogsresten worden veroorzaakt.

Om met een positief geluid te eindigen, zou ik deze gelegenheid willen aangrijpen om de Commissie en de
lidstaten te feliciteren met hun steun voor de wereldwijde mijnenactie tegen antipersoonsmijnen, voor het
ruimen van mijnen en voor hulp aan slachtoffers. Ik zou hen willen aanmoedigen hun inspanningen erop
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te richten om voor 2010 een einde te maken aan de dreiging voor burgerbevolkingen die uitgaat van
ontplofbare oorlogsresten en antipersoonsmijnen, en zich niet door andere kwesties te laten afleiden.

Ik roep de leden op de resolutie te steunen.

Posselt (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijn fractie heeft de onderhavige ontwerpresolutie niet
ondertekend, omdat zij op het standpunt staat dat deze complexe materie door een subcomité in een verslag
– waarvoor bepalingen bestaan – moet worden behandeld en niet in het kader van de urgentieprocedure,
die daarvoor niet geschikt is. We hebben besloten tot een vrije stemming over deze zaak. Ik ben vastbesloten
vóór de onderhavige resolutie te stemmen.

Ik vond het interessant dat de heer Van den Berg de naam Buttiglione noemde. De heer Buttiglione en ik
behoorden tot de christen-democraten die scherpe kritiek hebben uitgeoefend op de oorlog in Irak en het
gebruik van clustermunitie in die oorlog. Wat dat betreft, betreur ik het zeer dat men de heer Buttiglione niet
in de Commissie wil hebben. Hij zou namelijk een uitstekende bondgenoot zijn geweest in deze zaak.

Voorts heeft collega Schmidt geappelleerd aan onze christelijke overtuiging. Laat ik hierover duidelijk zijn;
hij zegt dit aan het einde van een week waarin we steeds opnieuw te horen hebben gekregen dat religieuze
overtuigingen geen rol mogen spelen in de politiek. Die mening deel ik niet. Op grond van mijn christelijke
overtuiging ben ik van mening dat we inderdaad alles in het werk moeten stellen om een einde te maken aan
de inzet van elk type antipersoneelmijnen en van clustermunitie, die zo ontzettend gevaarlijk is voor de
burgerbevolking en voor kinderen. Er moet hier echter niet met twee maten worden gemeten. Uit een
christelijke geloofsopvatting kunnen totaal verschillende politieke standpunten voortkomen, en daar moet
in ieder geval respect voor worden opgebracht. Persoonlijk ben ik van mening, en ik denk dat ik spreek
namens de meerderheid van onze fractie, dat dit moratorium er moet komen. Dit moratorium is immers
zinvol en noodzakelijk, en ik kan alleen maar zeggen dat wij ons intensief moeten inzetten om met name
het gebruik van clustermunitie in Tsjetsjenië tot een issue te maken. Per slot van rekening is Rusland lid van
de Raad van Europa, die gezeteld is hier in Straatsburg. In Tsjetsjenië wordt clustermunitie rechtstreeks tegen
de bevolking ingezet, en dat terwijl dit land – als men het als deel van Rusland beschouwt, wat ik eigenlijk
niet doe, maar wat vele anderen wel doen – behoort tot het territorium van de Raad van Europa en derhalve
onderworpen is aan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Maar hetzelfde geldt
natuurlijk ook voor Irak, zoals het ook gegolden heeft voor de Balkan. We mogen hierover niet kortzichtig
zijn en daarom verklaar ik nadrukkelijk dat ik de onderhavige resolutie zal steunen.

Martínez Martínez (PSE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, onze beperkte spreektijd maakt een grondige
bespreking van deze kwestie onmogelijk. Vandaar dat ik er de voorkeur aan geef te laten weten dat ik mijn
steun verleen aan de tekst van de resolutie – waarin de belangrijkste punten van onze voorstellen zijn terug
te vinden – en dat ik het volledig eens ben met mijn collega, de heer Van den Berg. Wat ik natuurlijk niet zal
doen is de Fractie van de Europese Volkspartij vragen om zus of zo te stemmen, want ik denk dat de diverse
standpunten niet voor niets zijn ingenomen. Het is in dit soort kwesties heel goed dat de buitenwereld
duidelijk kan zien waarvoor de verschillende fracties staan, zodat de publieke opinie en de organisaties zelf
het onderscheid tussen ons kunnen maken.

Ik wil wel nog twee opmerkingen maken. Allereerst wil ik de aandacht te vestigen op het feit dat, anders dan
bij antipersoneelmijnen, voor de fabricage van clusterbommen een zeer complexe technologie nodig is.
Aangezien alleen sterk geïndustrialiseerde landen over die technologie beschikken, zijn wat de
verantwoordelijkheid betreft de ogen gericht op de lidstaten van de Unie.

Bovendien kan geen land dit soort bommen afvuren als het, te land of in de lucht, niet een eveneens zeer
geavanceerde infrastructuur heeft, en als het militaire personeel niet over de specifieke kennis beschikt om
met dit soort projectielen om te gaan. Ook hier spelen sommige van onze lidstaten een duidelijke rol, zowel
bij de logistieke ondersteuning als bij de opleiding van het militaire personeel.

Tijdens de overigens uiterst geslaagde hoorzitting constateerde ik tot mijn teleurstelling dat het heel moeilijk
bleek om aan te geven welke – al dan niet Europese – landen de wapens die wij hier aan de kaak stellen
produceren. Naar mijn mening zou het relevant zijn geweest om in onze resolutie die landen en hun respectieve
verantwoordelijkheden expliciet te noemen. Dat brengt me bij mijn tweede opmerking, namelijk dat het
Europees Parlement alles in het werk moet stellen om ervoor te zorgen dat hetgeen wij vandaag goedkeuren
niet beperkt blijft tot enkel mooie woorden.

Er zijn ons concrete voorstellen aan de hand gedaan door de organisaties die wij te allen tijde als
gesprekspartner moeten houden in deze strijd. Een interessant idee dat zij hebben geopperd is bijvoorbeeld

28-10-2004Handelingen van het Europees ParlementNL34



de aanstelling van een rapporteur die namens het Europees Parlement volgt wat er in de EU-lidstaten en
internationaal gedaan wordt om clusterbommen uit te bannen.

Pflüger (GUE/NGL). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, in 1999 ben ik voor het eerst wat dieper in het fenomeen
clusterbommen gedoken. Toentertijd voerde de NAVO een aanvalsoorlog uit tegen Joegoslavië en zij zette
daarbij ook clusterbommen in. In Duitsland hebben alle politieke groeperingen, met uitzondering van de
PDS, deze oorlog ondersteund. Vooral de sociaal-democraten en de groenen waren voor. De gevolgen zijn
tot op de dag van vandaag merkbaar. Naar verluidt liggen er nog altijd 30 000 tot 50 000 blindgangers,
niet-ontplofte clusterbommen, die hele landstreken in Kosovo vervuilen.

Laten we er niet omheen draaien, het zijn vooral Europese ondernemingen die verdienen aan clusterbommen,
zoals de Duitse firma Rheinmetall. Het is duidelijk dat grootschalige bombardementen met clusterbommen
gelden als deel van de oorlogvoering. In hun oorlog tegen Irak zijn 13 000 van dergelijke projectielen door
de VS en Groot-Brittannië gebruikt. Daarom is enkel een totaal verbod op clusterbommen op zijn plaats.
Om dat te bereiken, moet scherpe kritiek worden uitgeoefend op de wapenindustrie en de strijdkrachten die
dergelijke wapens vervaardigen, respectievelijk inzetten.

Scheele (PSE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, in tegenstelling tot antipersoneelmijnen is er voor
clusterbommen nog geen verbodsovereenkomst. Wel groeit het bewustzijn dat er op mondiaal niveau actie
moet worden ondernomen. Ik denk dat wij met onze resolutie vandaag een belangrijke bijdrage leveren aan
dit bewustzijn en het nemen van concrete stappen bevorderen.

Clustermunitie werd en wordt vaak gebruikt in gewapende conflicten. In de onderhavige tekst wordt dit
door ons bekritiseerd. Ze zorgen voor veel slachtoffers, niet alleen tijdens de gevechtshandelingen, maar ook
nog jaren daarna. In een rapport dat Human Rights Watch eind 2003 publiceerde over oorlogvoering en
burgerslachtoffers tijdens de oorlog in Irak, wordt deze problematiek onderstreept.

Het rapport vermeldt dat de grootschalige inzet van clustermunitie, met name door grondtroepen van de
VS en Groot-Brittannië, honderden burgers het leven heeft gekost. Met beloften dat de wapens veiliger worden
gemaakt en zo geproduceerd worden dat ze een minder vernietigende uitwerking hebben op de
burgerbevolking, komen we niet veel verder. Daarom is de eis van het Europees Parlement om een onmiddellijk
moratorium in te stellen op de productie en de inzet van clusterbommen buitengewoon belangrijk.

Lamy, Commissie. (FR) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie deelt uw zorgen over de humanitaire,
economische en sociale problemen die voortvloeien uit de aanwezigheid van de grote hoeveelheden
niet-geëxplodeerde munitie, waaronder clusterbommen, die achterblijven na conflicten. De bijzondere
moeilijkheden die het opruimen van gebieden die zijn vervuild met dit specifieke type scherpe munitie met
zich meebrengt, baren ook ons zorgen. Zoals u weet is de Europese Unie altijd een vurig pleitbezorgster
geweest van het Protocol inzake ontplofbare oorlogsresten bij het VN-Verdrag inzake het verbod op en de
beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens. Nu is het tijd dat alle lidstaten dit protocol
ratificeren opdat het zo snel mogelijk van kracht kan worden, want zoals u weet is dat nog niet het geval.

Wat de Commissie betreft, wij doen ons uiterste best om de problemen van de clusterbommen te verhelpen
en dan voornamelijk op twee fronten. In de eerste plaats wil ik de mijnopruimingsoperaties noemen. Deze
operaties worden, evenals de voorlichtingscampagnes over de risico’s en de hulpacties aan slachtoffers,
uitgevoerd in het kader van communautaire instrumenten, in het bijzonder de verordening van het Parlement
en de Raad inzake de bestrijding van antipersoonsmijnen, en omvatten in de praktijk vaak tevens de opruiming
van andere niet-geëxplodeerde munitie. We doen dit in Laos, in Cambodja, in Kosovo, in Afghanistan en in
Irak, om maar een paar landen te noemen. Uiteraard zijn deze inspanningen verre van afdoende. Terwijl dit
debat mij de gelegenheid biedt om namens de Commissie het Parlement te bedanken voor zijn niet-aflatende
steun voor de verordening inzake antipersoonsmijnen, moet ik u er evenwel op wijzen dat het gebruik van
het budget voor mijnopruimingsacties en het inhuren van deskundigen op dit terrein niet toereikend is om
de problemen van alle nog onschadelijk te maken explosieven aan te pakken, dus met inbegrip van
clustermunitie en antivoertuigmijnen. De Commissie blijft dan ook prioriteit geven aan de verwezenlijking
van de doelen die zijn gesteld in het Verdrag inzake het verbod op antipersoonsmijnen, met als streefdatum
2010.

Het tweede aspect van ons werk is kortgeleden van start gegaan: het betreft de tenuitvoerlegging van het
proefproject inzake handvuurwapens en lichte wapens en inzake ontplofbare oorlogsresten. Ook wat dat
aangaat zou ik het Parlement willen bedanken voor het feit dat het de Commissie de mogelijkheid heeft
geboden tot diepgaande bestudering van alle vragen en problemen die verband houden met zowel de
ontplofbare oorlogsresten als de verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens. Aan de hand van de
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resultaten van dit proefproject zou de Commissie voorstellen moeten kunnen doen voor passende door te
Unie te nemen maatregelen op het gebied van zowel handvuurwapens en lichte wapens als ontplofbare
oorlogsresten. Deze voorstellen zullen hopelijk getuigen van eenzelfde kundigheid, kennis van zaken en
gezag als de Unie heeft bereikt met de verordening inzake antipersoonsmijnen.

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, u heeft de reactie van de Commissie gehoord. Wij zullen met alle
betrokken actoren samenwerken om te garanderen dat er een geïntegreerde en algemene humanitaire
benadering tot stand komt van alle problemen die worden veroorzaakt door wat men doorgaans oorlogsresten
pleegt te noemen, maar wat misschien beter oorlogsafval genoemd zou kunnen worden.

De Voorzitter. Hartelijk dank, mijnheer de commissaris.

Het debat is gesloten.

De stemming vindt aansluitend op de debatten plaats.

12. Iran

De Voorzitter. Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:

- B6-0107/2004 van de leden De Keyser en Napoletano, namens de PSE-Fractie, over Iran;

- B6-0113/2004 van mevrouw Malmström, namens de ALDE-Fractie, over Iran;

- B6-0116/2004 van de leden Beer, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni en Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie,
over schending van de mensenrechten in Iran;

- B6-0118/2004 van de leden Gahler en Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over Iran;

- B6-0121/2004 van de leden Brie, Catania, Guidoni, Pflüger en Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie,
over de situatie in Iran;

- B6-0124/2004 van mevrouw Muscardini, namens de UEN-Fractie, over Iran.

De Keyser (PSE). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, de gezondheid van een natie valt af te meten aan verschillende
indicatoren: vrouwenrechten, persvrijheid, het democratisch karakter van haar politieke instellingen en de
kracht van haar maatschappelijk middenveld.

Iran is voor ons in Europa een groots land. De diepgewortelde cultuur – ik zou soms zelfs willen zeggen: de
genialiteit – van dit land komt tot uitdrukking in de kunst, de literatuur en in de uitdrukkingskracht van zijn
maatschappelijk middenveld. Het is een groots land waar Europa achting voor heeft.

Op basis van deze indicatoren verkeert Iran thans niet in goede gezondheid. Wij zijn een jaar geleden met
een kleine groep in Iran geweest en we hoopten dat bij de verkiezingen de hervormingsgezinden die van de
kieslijsten waren geschrapt daarop weer zouden worden teruggeplaatst. Wij werden bitter teleurgesteld.
Vandaag zijn we echter met velen hier, in onze hoop dat de Iraanse vrouwen hun vrijheid herwinnen om
zich te kleden zoals zij willen, almede de vrijheid om te lachen, de vrijheid om naar muziek te luisteren en
de vrijheid om ergens een oordeel over te hebben en bijvoorbeeld de functie van rechter te bekleden. Maar
dat is bijna een detail.

Wij zijn ongerust – en deze dringende ontwerpresolutie is daar het bewijs van – en wel om drie redenen. In
Iran worden tot op de dag van vandaag minderjarigen ter dood veroordeeld, en een van hen, Ateqeh Rajabi,
zestien jaar oud, is opgehangen. De vrijheid van meningsuiting in de pers of via internet is verdwenen. In de
ontwerpresolutie zijn de namen opgenomen van opgepakte journalisten, waaronder Omid Memarian, die
ik persoonlijk had uitgenodigd om in november het Europees Parlement te bezoeken. Er worden nog steeds
mensen gestenigd, ondanks het moratorium op steniging, waarvan ik nog altijd verwacht dat er ook echte
wetgeving uit voortkomt, en de dialoog tussen de Europese Unie en Iran over de mensenrechten blijft steken
in het stadium van woorden.

Uit respect voor dit grootse land is het mijn wens dat er verandering komt in deze situatie. Naar aanleiding
van deze resolutie wordt ik al twee dagen overspoeld door brieven van de Iraanse ambassade, waarin ons
wordt verteld dat onze bronnen niet betrouwbaar zijn en dat dit allemaal niet gebeurt. Laat Iran dan eens
met bewijzen komen dat dit niet gebeurt en laat het een gesprekspartner blijven, op het gebied van
mensenrechten en op het politieke vlak, waar wij, als Europese Unie, achting voor kunnen blijven koesteren.

28-10-2004Handelingen van het Europees ParlementNL36



Malmström (ALDE). − (SV) Mijnheer de Voorzitter, opnieuw komen er verontrustende verslagen uit Iran,
in dit geval over een zestienjarig meisje dat in het openbaar is opgehangen wegens “schending van de kuisheid”.
Op het punt van terechtstellingen is Iran leider van de internationale liga van schurkenstaten. Het gaat hier
om een weinig aanbevelenswaardig leiderschap. Dit Parlement veroordeelt terechtstellingen altijd, waar ze
ook plaatsvinden. Dat zullen we blijven doen, vooral als het minderjarigen betreft. Terechtstellingen zijn
immers volstrekt onaanvaardbaar en strijdig met alle internationale verdragen.

De laatste tijd heeft het Iraanse regime zijn klopjacht op journalisten en andersdenkenden geïntensiveerd.
Diverse journalisten zijn gevangengezet, verdwenen, gemarteld en gedood. Wij moeten dit krachtig
veroordelen en eisen dat degenen die nog leven worden vrijgelaten of dat in ieder geval hun familie wordt
geïnformeerd.

De zogenaamde mensenrechtendialoog die wij al diverse jaren met Iran voeren, is mislukt. Dat moeten we
erkennen. De dialoog moet ofwel worden gestopt ofwel aanzienlijk worden geherdefinieerd. Heeft deze
dialoog ergens toe geleid? Nee, we kunnen op geen enkele vooruitgang wijzen. Wij zijn het Iraanse volk een
grote inzet van de EU voor democratie en mensenrechten in Iran verschuldigd. Als op dit gebied geen
voortgang wordt geboekt, is het voor mij en de liberale fractie volstrekt ondenkbaar dat er in wat voor vorm
dan ook een associatieovereenkomst met Iran wordt gesloten.

Beer (Verts/ALE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, wij bespreken voor het eerst in het nieuw
gekozen Europees Parlement de stand van zaken op het gebied van de mensenrechten in Iran. Dat doen we
vanwege onze grote bezorgdheid, die ook door de Raad in oktober werd geuit, over de verslechtering van
de mensenrechtensituatie in dat land.

Het is duidelijk dat de toenemende berichtgeving over de doodstraffen die worden uitgesproken slechts het
topje van de ijsberg vormt. We beschikken nauwelijks nog over mogelijkheden om echt te onderzoeken wat
er allemaal gebeurt. Vier maanden na de parlementsverkiezingen in Iran moeten we vaststellen dat de kleine
vrijheden die de laatste jaren zijn verworven, de vorderingen met betrekking tot de bewegingsvrijheid van
vrouwen, journalisten, scholieren en studenten, doelbewust zijn teruggedraaid. Regeringsvoorstellen ter
bevordering van de rechtsstaat, zoals de gelijkstelling van mannen en vrouwen, worden door het parlement
stelselmatig verworpen.

Tegen deze achtergrond wil ik onderstrepen dat we geen genoegen mogen nemen met louter aankondigingen
– ook wij hebben namelijk heel wat post van de Iraanse ambassadeur in Brussel ontvangen – dat verbeteringen
in aantocht zijn. Het is waar dat zelfs de kleinste verbetering in de mensenrechtensituatie voor de betrokken
en bedreigde personen moet worden toegejuicht. Maar ik zeg u heel eerlijk dat ik de simpele aankondiging
van een wetsontwerp voor het opschorten van stenigingen niet voldoende vind.

We moeten ons hard maken voor een verbod en niet voor een opschorting van stenigingen. Berichten dat
er bij het Iraanse parlement, de Madjlis, een wetsvoorstel is ingediend voor de opschorting van de doodstraf
voor minderjarigen zijn mijns inziens onvoldoende. Dat betekent immers dat de doodstraf legitiem en wettig
blijft en dat is niet te verenigen met het standpunt van het Europees Parlement. Daarom moeten we verklaren
dat we voorstander zijn van verbeteringen maar dat deze nog mijlenver afstaan van wat wij onder democratie
en de rechtsstaat verstaan.

Het Europees Parlement heeft in deze zittingsperiode voor het eerst in zijn geschiedenis een interparlementaire
delegatie in het leven geroepen voor betrekkingen met de Islamitische Republiek Iran. Wij hebben deze
delegatie opgericht en gesteund, ondanks of juist vanwege de verslechtering van de mensenrechtensituatie.
Als Europees Parlement willen wij de schaarse instrumenten die ons ter beschikking staan benutten om hulp
te bieden en contacten op te bouwen met het Iraanse parlement. De Fractie De Groenen heeft het
voorzitterschap van deze delegatie op zich genomen, en ik verheug mij in weerwil van alle moeilijkheden
op de samenwerking tussen ons Parlement en de Madjlis. Wij moeten trachten de dialoog te bevorderen om
te bereiken dat er een duidelijke boodschap van steun uit Europa wordt overgebracht aan de Iraniërs die
ijveren voor democratie in hun land.

Gahler (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik was tijdens de vorige zittingsperiode rapporteur inzake
Iran. Ik heb geprobeerd deze taak te vervullen met heel veel goede wil en een zeker vertrouwen in de Iraanse
instanties. Gedurende de vorige zittingsperiode was dit ook eenvoudiger omdat we te maken hadden met
een hervormingsgezind parlement waarmee we aanvankelijk prima contacten konden opbouwen.

Er heeft zich in de loop der jaren echter een ontwikkeling voorgedaan waarin de zojuist genoemde kleine
vrijheden weer een voor een moesten worden prijsgegeven. Hiervan zijn niet alleen burgers het slachtoffer
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geworden, maar zelfs parlementsleden, bij wie de duimschroeven zijn aangedraaid door elementen uit de
justitiële en conservatief geestelijke hoek. Dat heeft ertoe geleid dat wij dit jaar helaas steeds meer berichten
krijgen over uitgevoerde doodstraffen bij minderjarigen, zoals onlangs over een zestienjarig meisje dat in
augustus is opgehangen. Dit soort situaties en toestanden zijn voor ons natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar.

Het is dan ook goed dat we momenteel afzien van elk debat over een partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst. Als onze delegatie voor Iran niet alleen met het parlement maar ook met de
burgerbevolking in contact probeert te treden, kunnen we een bijdrage leveren. Het is immers belangrijk dat
wij de hervormingsgezinde Iraniërs – en dat zijn er heel wat – tonen dat we niet alleen maar staan toe te
kijken, maar dat we proberen het contact te herstellen om hun de moed te geven de situatie van binnenuit
te veranderen. Ik besef dat we niet van buitenaf moeten ingrijpen en daarom moeten we de
hervormingsgezinde krachten in Iran versterken teneinde hen in staat te stellen hun eigen democratie op te
bouwen.

Meijer (GUE/NGL). – Voorzitter, vandaag zou dit Parlement opnieuw zijn verontwaardiging uitspreken
over de aanhoudende achterstelling van vrouwen, over martelingen, over censuur, over het in gevangenissen
zetten van mensen die volgens Europese maatstaven niet strafbaar zijn, over doodstraffen en in bijzonder
over het ter dood brengen van kinderen in Iran. Hoewel de agressieve en ultraconservatieve Iraanse regering
slechts de steun heeft van een minderheid van de bevolking, heeft zij weinig redenen om zich druk te maken
over solidariteit van Europa met het Iraanse volk. De terechte veroordelingen vanuit Europa worden ingehaald
door een heel andere praktijk. Afgelopen week meldde het Franse persbureau AFP dat de drie grootste lidstaten
van de Europese Unie met Iran een afspraak voor wederzijds voordeel hebben gemaakt. In ruil voor een
beperking van Iraanse ontwikkelingen op het gebied van atoomenergie en mogelijkerwijs van atoomwapens
zou de Iraanse democratische oppositie in ballingschap gehandhaafd blijven op de lijst van terroristische
organisaties. Van deze ballingen hebben wij in Europa volstrekt geen last. Alleen het Iraanse regime heeft er
last van. Het als terroristisch aanmerken van organisaties mag geen voorwerp van ruilhandel worden. Waarom
wordt, terwijl de buurlanden Irak en Afghanistan buitengewoon hard zijn aangepakt, gedaan alsof dit bewind
in Iran het eeuwige leven heeft?

La Russa (UEN). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, mijns inziens is het goed dat het Europees
Parlement zich inzet voor het doen zegevieren van vrijheid en gerechtigheid, niet alleen in Europa maar in
de hele wereld. Ook in Europa zijn er immers helaas nog landen waarin de vrijheid te wensen overlaat. Dit
is mijns inziens ook onze taak en een van onze belangrijkste doelstellingen. Daarom moeten wij onze
belangstelling vooral richten op die gebieden waar de risico’s dat de fundamentele mensenrechten niet worden
geëerbiedigd het grootst zijn. Een van deze gebieden is ongetwijfeld Iran en daarom moeten onze inspanningen
ten aanzien van dit land zonder meer prioriteit krijgen.

Ik wil hier echter aan toevoegen dat er de afgelopen tijd diverse absoluut tegenstrijdige berichten zijn
binnengekomen. Het beeld dat wij van de situatie hebben stelt ons niet in staat zekere en definitieve conclusies
te trekken. Ik zeg: zekere en definitieve conclusies, want wij beschikken natuurlijk wel al over bepaalde
ideeën.

De Iraanse autoriteiten hebben de afgelopen dagen beweerd dat hetgeen in onze documenten staat niet waar
is. Ik kan het daar natuurlijk niet volledig mee eens zijn, alhoewel waarschijnlijk niet alles wat er in staat zal
kloppen. Wij moeten hetgeen de Iraanse autoriteiten ons mededelen niet voor goede munt aannemen. Wij
weten trouwens dat dit land zich in het verleden niet bepaald heeft onderscheiden door transparantie en
democratie, en dat is misschien ook nu nog zo.

Alhoewel het misschien tegen het Reglement van het Parlement indruist, lijkt het mij verstandig te verzoeken
om uitstel van stemming over deze resolutie. Wij zouden deze stemming – zonder uiteraard al te lang te
wachten – moeten uitstellen tot er nauwkeurigere gegevens zijn. Ik wil namelijk niet alles wat de Iraanse
ambassade zegt betwisten. De Iraanse ambassade heeft gisteren een brief gestuurd aan Voorzitter Borrell,
waarvan ik een afschrift heb. Die brief is het vervolg op een briefwisseling met mevrouw Svensson en hierin
wordt de inhoud van onze resoluties betwist.

Naar ik heb begrepen is het nog niet helemaal duidelijk of doodvonnissen van minderjarigen in Iran worden
voltrokken. Volgens de Iraanse autoriteiten zijn de afgelopen twee jaar alle terechtstellingen van minderjarigen
opgeschort. Daarom wil ik voorstellen de stemming uit te stellen en intussen opnieuw te luisteren naar de
Iraanse autoriteiten. Misschien krijgen wij dan een beter beeld en kunnen wij onze stem kalmer en rustiger
overwegen. Mocht er echter toch gestemd worden, dan zal de UEN-Fractie uiteraard voor de resolutie
stemmen, en zal ik mij op grond van hetgeen ik zojuist gezegd heb, van stemming onthouden.

28-10-2004Handelingen van het Europees ParlementNL38



Posselt (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, historische en geografische wetmatigheden laten zich niet
zomaar uitwissen. Iran, voorheen Perzië, is al sinds mensenheugenis een van de belangrijkste landen van de
regio en dat zal in de toekomst zo blijven. Juist ook voor Europa is dit land ontzettend belangrijk.

Precies daarom moeten we echter ook aandringen op strikte naleving van de mensenrechten. Uiteindelijk
kan stabiliteit immers niet ten koste maar enkel op basis van de mensenrechten worden verwezenlijkt. Ik
ben het dan ook volstrekt niet eens met de heer La Russa. Als we resoluties over de mensenrechten maar
voor ons uit blijven schuiven op basis van een of andere brief van de ambassade komen we geen stap verder
met ons werk voor de mensenrechten. Vanzelfsprekend zetten wij de dialoog met Iran voort, maar als Iraanse
diplomaten ons nu al zo nauwkeurig in de gaten houden, kan ik ze vanaf deze plek en uitgaande van dit
debat iets mee geven om over na te denken. Ze kunnen de rechterlijke macht, de politiek en het bestuur van
hun land meedelen dat wij in dit Parlement al vaker over mensenrechtenschendingen gedebatteerd hebben.
Als er dan een wisseling van regime plaatsvond, kregen de onderdrukkers en de schenders van de
mensenrechten opeens heel veel spijt dat ze de verkeerde kant hadden gekozen.

In onze gesprekken met de regimes achter het IJzeren Gordijn hebben we jarenlang datzelfde IJzeren Gordijn
en de schendingen van de mensenrechten aan de kaak gesteld. Thans hebben veel personen die destijds de
mensenrechten onderdrukten spijt van hun daden, die ze het liefst ongedaan zouden maken.

Daarom is het noodzakelijk steeds weer opnieuw dit soort gebeurtenissen aan het licht te brengen. Dat is
immers de enige bescherming die we de slachtoffers van vervolging kunnen bieden: dingen ter sprake brengen,
benoemen en openbaar maken. Natuurlijk moeten we daarbij zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan en dat
is altijd moeilijk want je kunt niet te veel namen noemen. Er kan met recht gezegd worden dat in Iran de
mensenrechten op grote schaal worden geschonden, de persvrijheid wordt onderdrukt, de doodstraf nog
altijd in het wetboek van strafrecht staat en dat steniging – al wordt het vonnis niet voltrokken – ook vandaag
nog wettig en niet verboden is. Dat zijn feiten waar men niet omheen kan. Daarom adviseer ik deze resolutie
aan te nemen.

Casaca (PSE), namens de fractie. – (PT) Mijnheer de Voorzitter, de heer Posselt heeft zojuist – net als vrijwel
alle sprekers die hem zijn voorgegaan – wijze woorden gesproken, en ik zou aan die woorden graag een punt
willen toevoegen. Ik doel op de kwestie dat we de “Volksmoedjahedien van Iran” zo snel mogelijk van de
lijst met terroristische organisaties moeten verwijderen. We hebben nu eindelijk het bewijs in handen – en
dat bewijs is via het persbureau France Presse verspreid – dat deze kwalificatie “terroristische organisatie”
niets anders is dan een tactiek die wordt gebruikt in het kader van de onderhandelingen met Iran en de Iraanse
autoriteiten. Er liggen aan deze kwalificatie geen controleerbare feiten ten grondslag. Het is een aanslag op
de waarheid en een belediging voor al degenen die in dit nobele land, Iran, strijden voor vrede en vrijheid.
Ik wil daarom tot de Europese instellingen en al mijn collega’s de volgende oproep richten: het is van het
allergrootste belang dat de “Volksmoedjahedien van Iran” van de lijst met terroristische organisaties wordt
verwijderd.

Pafilis (GUE/NGL). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, de soevereine imperialistische mogendheden hebben een
enorme verantwoordelijkheid. Zij hebben het extreme religieuze fanatisme immers aangemoedigd of
ondersteund en ervoor gezorgd dat dit in veel landen voet aan de grond kreeg. Dit is tevens een antwoord
op hetgeen de voorlaatste spreker aan de overkant zei. In augustus en september 1988 zijn duizenden
progressieve en vaderlandslievende communisten, vakbondsleden en democraten terechtgesteld, op
onmenselijke wijze gefolterd of gevangengezet. Daaronder bevonden zich ook 38 leiders van de Tudeh-partij
in Iran. Voor hen bestond destijds natuurlijk niet zoveel sympathie.

De situatie is zonder meer onaanvaardbaar. Wij geven uiting aan onze solidariteit met het volk van Iran. Wij
zijn van mening dat dit volk zelf een eind moet maken aan het regime. Bovendien steunen wij het verzoek
dat de familieleden van de slachtoffers van het bloedbad van 1988 bij de VN hebben ingediend om inlichtingen
te verkrijgen over het lot van hun verdwenen familieleden. Ik moet hierbij evenwel aantekenen dat wij te
maken hebben met een nieuw plan à la Irak. Dit is aangekondigd door de Verenigde Staten van Amerika
toen Iran werd bestempeld als een land dat deel uitmaakte van de as van het kwaad. Dit plan is overgenomen
door de NAVO en ingebed in het meer algemene “Midden-Oosten”-plan waarover in juni jongstleden
overeenstemming werd bereikt tijdens de NAVO-bijeenkomst te Istanbul en waarmee ook de Europese Unie
heeft ingestemd. Deze mogendheden proberen nu, onder het mom van de mensenrechten – die inderdaad
worden geschonden in Iran – of de productie van kernwapens door Iran, de mensen zo ver te krijgen in te
stemmen met nieuwe oorlogen of deze tenminste te dulden. Die oorlogen zullen echter niet om de
mensenrechten gaan maar om de controle over de aardolie in het gebied.
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Wij waarschuwen u echter: de mensen zullen deze keer niet in de val trappen. Degenen die dromen van een
nieuw Irak zullen op verschrikkelijke wijze worden gelogenstraft, want heel de mensheid zal hiertegen in
opstand komen.

Pęk (IND/DEM). (PL) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, dit is een belangrijk debat. Het gaat hier niet
alleen om het onweerlegbare feit dat Iran een fundamentalistisch land is waar de rechten van de mens
veelvuldig worden geschonden. Dit is ook een debat waarin wij duidelijk moeten stellen dat wij twee dingen
in het oog moeten houden als wij vooruitgang willen brengen in landen buiten de Europese Unie. In de eerste
plaats moeten wij het beleid van gelijke kansen en gelijkheid voor de wet in de Europese Unie verwezenlijken.
Daarvan is, op zijn zachtst gezegd, nog lang geen sprake. Alleen dat zou ons het morele recht geven om
anderen de les te lezen. Ten tweede moeten we, zoals het artsengebod voorschrijft, vooral geen schade
toebrengen.

Het is gemakkelijk om een resolutie aan te nemen, maar moeilijk om feiten te betwisten die in het licht van
ons Europese waardenstelsel onaanvaardbaar zijn. Wij mogen niet vergeten dat er een wereld van verschil
is tussen het Europese waardenstelsel en het waardenstelsel in Iran, dat nauw verbonden is met de heersende
godsdienst. Elke poging om dit waardenstelsel via een kortere weg te veranderen kan leiden tot onrust,
waarbij de beste bedoelingen een drama voor de bevolking aldaar kunnen veroorzaken. Ik twijfel niet aan
de goede bedoelingen van het Parlement, maar wij zijn niet in staat om het lot van het Iraanse volk te verbeteren
door veroordelingen uit te spreken en het land op welke manier dan ook te isoleren. De enige manier om
vooruitgang te realiseren is via geleidelijke ontwikkeling. Elke poging om dit proces te versnellen zal
spanningen en verdere isolatie van het systeem en het regime in Iran teweegbrengen. Onze werkelijke invloed
op wat er in Iran gebeurt, is uiterst beperkt.

Als wij het hebben over de rechten van de mens, moeten wij ook wijzen op de andere kant van het verhaal,
dat Europa in het hart van heeft getroffen. Het waardenstelsel waarop de Europese beschaving, de Europese
en de Latijnse cultuur zijn gebaseerd, wordt vandaag de dag juist in dit Parlement verworpen. Ook hier wordt
weer zo’n kortere weg genomen. Alle naties en alle lidstaten van de Europese Unie krijgen de waarden
opgedrongen die door een minderheid als de enige politiek correcte worden gepropageerd. Deze benadering
is te kort door de bocht en zal zeker leiden tot spanningen die een van de belangrijkste oorzaken kunnen
vormen waarom de Europese Unie het stevige en waarachtige fundament zal ontberen waarop jullie willen
voortbouwen. Ik wil er daarom tot slot voor waarschuwen dat wij anderen niet mogen veroordelen en de
les mogen lezen, terwijl wij niet eens in staat zijn orde op zaken te stellen in onze eigen achtertuin.

Czarnecki, Ryszard (NI). (PL) Mijnheer de Voorzitter, wij hebben het hier vandaag niet alleen over interne
aangelegenheden van Iran. Wij hebben het over een land dat de laatste hand legt aan een kernwapen en aan
lanceerinrichtingen waarmee dergelijke wapens op Israël en op Amerikaanse bases kunnen worden afgevuurd.
Hierdoor dreigt een conflict dat de grenzen van de regio overstijgt.

Wat voor beeld hebben wij vandaag de dag van Iran? Welnu, wij zien een uitgebreid mozaïek: tieners worden
ter dood veroordeeld, zoals sommige sprekers reeds hebben opgemerkt, er is sprake van publieke
terechtstellingen en stenigingen. Mijnheer Pęk, het gaat hier niet om ons Europese waardenstelsel, maar om
fundamentele menselijke waarden. Dagelijks horen wij over terechtstellingen alsof wij lezen over
verkeersongevallen in Europa. Ik zal een paar concrete cijfers noemen: 22 terechtstellingen in oktober, 120
terechtstellingen in de loop van een half jaar. Achter deze cijfers gaan menselijke drama’s schuil die niet uit
de statistieken naar voren komen. En de toestand gaat er nog op achteruit, aangezien de lieden die een harde
koers voorstaan het in Iran steeds meer voor het zeggen krijgen.

In een debat over vervolging mogen wij niet voorbijgaan aan een aspect dat hier nog niet aan de orde is
gesteld en waar de heer Pęk tot mijn verbazing evenmin op heeft gewezen. Ik denk aan de vervolging van
religieuze minderheden en van christenen. Zo werden op 11 september in Teheran tachtig christenen
gearresteerd. Het is jammer dat dit aan de aandacht van de heer Pęk is ontsnapt. De toestand in Iran is een
soort never ending story, een verhaal zonder einde geworden. Overigens sloeg de heer Meijer de spijker op de
kop toen hij zei dat het op een vergissing moet berusten dat bepaalde organisaties, zoals de Volksmoedjahedien
van Iran op de lijst van terroristische organisaties zijn gezet. Dit zijn namelijk juist de mensen die het regime
bestrijden. Het Europees Parlement moet druk op Iran uitoefenen. Mijn lof voor de afgevaardigden die hiertoe
het voortouw nemen en de ontwikkelingen volgen.

Lamy, Commissie. (FR) Mijnheer de Voorzitter, zoals u ongetwijfeld weet heeft de Raad Algemene Zaken en
Externe Betrekkingen onlangs conclusies goedgekeurd over de mensenrechten in Iran. Deze conclusies zijn
ondubbelzinnig: ondanks de toezegging van de Iraanse regering om de mensenrechten en de rechtsstaat te
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bevorderen is er maar heel weinig vooruitgang geboekt. Dat is ook de reden waarom de Unie in september
het principebesluit heeft genomen de resolutie over de mensenrechtensituatie in Iran die Canada wil indienen
bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, mede te ondersteunen.

Onzes inziens is het echter van cruciaal belang – en ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de hier
aanwezige afgevaardigden dat beaamt – om te blijven proberen een constructieve relatie voor de lange termijn
op te bouwen tussen de Europese Unie en Iran. De dialoog met Iran vormt, in die optiek, een belangrijk
onderdeel van de bevordering van het democratisch proces en we zijn vastbesloten deze dialoog, die in
december 2002 is begonnen, voort te zetten, vooral als het gaat om de mensenrechten. Het is een nuttig
instrument om contacten te leggen, niet alleen met invloedrijke vertegenwoordigers van de rechterlijke
macht, maar ook met vertegenwoordigers van Iraanse maatschappelijke organisaties. Ik zou overigens de
aandacht willen vestigen op de bezoeken aan Iran die de speciale rapporteurs van de VN-Commissie voor
de rechten van de mens sinds het begin van deze dialoog hebben afgelegd.

Ik heb mevrouw De Keyser horen zeggen dat het in deze dialoog uitsluitend bij mooie woorden blijft. Ik heb
mevrouw Malmström in zekere zin horen opperen er een einde aan de maken. Wij delen dat standpunt niet,
en dat is niet omdat er in dit stadium nu zulke belangrijke resultaten zijn geboekt – dergelijke resultaten
kunnen hoe dan ook pas op de lange termijn op waarde worden geschat – maar veeleer omdat er geen
overtuigende alternatieven zijn. Wij zijn ook gesprekken aangegaan met Iran over economische en
handelskwesties, en we hebben een aantal onderhandelingssessies gehouden in de hoop tot een handels- en
samenwerkingsovereenkomst te komen. Deze gesprekken zijn echter, vanwege onze toenemende bezorgdheid
met betrekking tot vooral de nucleaire kwestie, al enige tijd stilgelegd. Daarmee heb ik, naar ik meen, antwoord
gegeven op de suggestie van de heer Gahler.

Zoals u weet, blijft het vraagstuk van de ontwikkeling van het nucleaire programma van Iran op de
internationale agenda staan. Tegelijkertijd heeft de Unie de onderhandelingen die het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Duitsland op dit moment voeren over het idee van een nucleair pakket, met instemming begroet.
De Raad van ministers is natuurlijk in een betere positie dan wij om daar, indien daar aanleiding toe is, verslag
over uit te brengen, evenals over de vraag die de heer Casaca opwierp aangaande de Volksmoedjahedien van
Iran of MKO, aangezien de desbetreffende lijst, op initiatief van de lidstaten, door de Raad zelf is opgesteld
en de Commissie dienaangaande geen voorstellen doet.

Tot slot, mijnheer de Voorzitter, wil ik namens de Commissie zeggen dat de Iraniërs zich terdege bewust
zijn van het feit dat alle kwesties op politiek, nucleair, handels- en mensenrechtengebied met elkaar
samenhangen en dat wij over het geheel genomen voorstanders zijn van constructieve contacten. Dat wil
echter geenszins zeggen dat Iran een soort vrijbrief krijgt waarmee het onverantwoordelijk zou kunnen
optreden op terreinen die zowel uw Parlement, als de Commissie, en – dat weet ik zeker – de Raad
buitengewoon zorgwekkend vinden.

De Voorzitter. Ja, mijnheer Casaca, u had het woord gevraagd. Overeenkomstig het Reglement kunt u een
vraag stellen of een nadere verklaring afleggen, mits u het kort houdt.

Casaca (PSE). – (PT) Mijnheer de Voorzitter, even een nadere toelichting. Ik heb met de Raad gesproken over
de betrekkingen tussen de Europese Unie en Iran en ik heb daar met zoveel woorden horen zeggen dat de
Raad deze dialoog als bevroren beschouwde. Het verbaast me dan ook ten zeerste dat ik nu moet vaststellen
dat de Commissie – geheel ten onrechte – voornemens is een volledig mislukte onderneming nieuw leven
in te blazen en daarbij ook nog eens kritiek levert op collega’s die over dit onderwerp rake dingen hebben
gezegd.

De Voorzitter. Hartelijk dank, mijnheer Casaca.

Het debat is gesloten.

De stemming vindt aansluitend op de debatten plaats.

13. Guantanamo

De Voorzitter. Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:

- B6-0114/2004 van de heer Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, over Guantánamo;

- B6-0115/2004 van de leden Beglitis, De Keyser en Napoletano, namens de PSE-Fractie, over Guantánamo;
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- B6-0117/2004 van de leden Buitenweg, Flautre en Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over Guantánamo;

- B6-0119/2004 van de leden Posselt en Ribeiro e Castro, namens de PPE-DE-Fractie, over Guantánamo;

- B6-0122/2004 van de leden Brie, Meyer Pleite, Musacchio en Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, over
Guantánamo.

Ludford (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de twee hoofdzaken in deze resolutie zijn de ontzegging
van een eerlijk proces en de mishandeling van gevangenen. Wij blijven wijzen op twee onderliggende
beginselen die de achtergrond vormen waartegen onze zorgen moeten worden bezien. Ten eerste is het een
van de belangrijkste verplichtingen van democratieën om hun burgers vastberaden te beschermen en
terrorisme krachtdadig en onvermoeibaar te bestrijden. Ten tweede dienen zowel de EU als de VS het recht
op vrijheid, democratie, gerechtigheid en mensenrechten te waarborgen. Als een van ons de oorlog tegen
het terrorisme voert op een manier die in strijd is met deze fundamentele beginselen, hebben de terroristen
gewonnen. Daarom dringt dit Parlement erop aan dat zowel de gevangenen uit de EU als die van buiten de
EU in Guantánamo Bay – waaronder vijf ingezetenen van mijn Londense kiesdistrict – onverwijld een eerlijk
en openbaar proces krijgen voor een bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige rechtbank, en dus niet berecht
worden door militaire rechtbanken.

Volgens het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten is de bescherming waarin de Amerikaanse grondwet
voorziet van toepassing, maar de huidige regering dwarsboomt de tenuitvoerlegging van die uitspraak. Welke
concrete stappen onderneemt de EU om de VS er, in hun eigen belang – en dat van ons – van te overtuigen
zich te onderwerpen aan de rechtsstaat? Was het niet eenvoudiger geweest als het Verenigd Koninkrijk niet
exact hetzelfde deed door ook mensen gevangen te houden zonder aanklacht of proces?

Wat is er, als het gaat om de goed gedocumenteerde, wrede en onderdrukkende behandeling in Guantánamo
Bay, de Abu Ghraib-gevangenis en elders, aan de hand met de moraal en het rechtsbesef? Sommigen,
waaronder ikzelf, zouden hetgeen daar gebeurt als marteling willen bestempelen. Geïnterneerden in het
Engelse Belmarsh worden letterlijk gek gemaakt door voor onbepaalde tijd te worden gevangengehouden.
De voormalige Britse ambassadeur in Oezbekistan heeft erop gewezen hoe bewijs wordt gebruikt dat is
verkregen door marteling. Zijn wij bereid dergelijke normen te aanvaarden? Ik zie ernaar uit te horen welke
moeite de EU zich getroost om dit morele en rechtelijke verval krachtdadig te stuiten.

(Applaus)

Martínez Martínez (PSE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, het valt toe te juichen dat het Europees Parlement
debatteert over de kwestie van de gevangenen in Guantánamo Bay en een resolutie aanneemt over een
dermate schrijnende schending van de mensenrechten en het internationaal recht.

Dit is niet onze eerste resolutie over dit onderwerp. Die werd in februari 2002 aangenomen, en sindsdien
hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt. De inleiding was destijds wel heel erg ironisch, want daarin
verklaarde het Europees Parlement zich opnieuw onverminderd solidair met de Verenigde Staten in de strijd
tegen het terrorisme, onder eerbiediging van alle rechten en vrijheden van het individu. In de rest van de
tekst werd echter uitsluitend geprobeerd het optreden van de VS goed te praten door wat er in Guantánamo
Bay gebeurde toe te schrijven aan een Conventie van Genève die duidelijkheid ontbeerde en nodig bijgewerkt
moest worden.

Nu, tweeënhalf jaar na dato, strekt die resolutie het Parlement slechts tot schande. Gelukkig namen we twee
jaar later het verslag-Andreasen aan, met daarin een aanbeveling aan de Raad, die aanzienlijk gepaster was.

De tekst die vandaag ter tafel ligt mag dan politiek correct zijn, maar is volgens mij veel te voorzichtig
geformuleerd. We lopen nog altijd op eieren, terwijl het toch gaat om een radicale schending van de rechtstaat
en de regels die de internationale gemeenschap heeft opgesteld voor het handhaven van de vrede. Ernstiger
nog is dat we niets zeggen over het feit dat de Verenigde Staten onze oproep van zeven maanden geleden
volkomen aan de laars hebben gelapt, zonder hierop zelfs maar te reageren.

Mijn toespraak is dan ook bedoeld als aanklacht tegen de misdadige aard van wat er in Guantánamo Bay
gaande is, en als veroordeling van de hypocrisie en de dubbele moraal waarmee dit onderwerp door een
groot aantal organen binnen de Unie, en zelfs door het Parlement wordt benaderd. Terwijl enerzijds eisen
worden gesteld en zelfs hindernissen worden opgeworpen voor een dialoog met het land waarbinnen
Guantánamo Bay een enclave is, wordt anderzijds verklaard dat wij met de Verenigde Staten eenzelfde
gemeenschap van waarden vormen.
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Dat dit een gotspe is, moge blijken uit de gebeurtenissen in Guantánamo Bay. Als dat de gemeenschap van
waarden is die wij delen, laat mij er dan alstublieft buiten. Die van mij, mijn gemeenschap van waarden
waarvoor ik heb gestreden in Spanje, onder veertig jaar dictatuur met de steun en de zegen van Washington,
is heel wat anders. De gemeenschap van waarden waarin ik, en met mij vele anderen, geloven is namelijk
eenvoudig die van de Europese Grondwet.

Ribeiro e Castro (PPE-DE). – (PT) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, beste collega’s, het
standpunt van onze fractie over dit onderwerp is duidelijk en ondubbelzinnig. Wij zijn ons terdege bewust
van de dreiging die uitgaat van het hedendaagse terrorisme – dit verschrikkelijke, mondiale terrorisme. We
begrijpen voor welke uitdagingen dit soort terrorisme ons stelt. Het is vandaag de dag – en dat heb ik al vaker
gezegd – de ernstigste bedreiging voor de mensenrechten en de grondrechten. We herhalen daarom onze
solidariteit met de slachtoffers van de verschrikkelijke terroristische aanslagen van 11 september en die van
11 maart jongstleden in Madrid.

Wij zijn ons ervan bewust dat de belangrijkste plicht van democratieën erin bestaat het terrorisme te bestrijden
en terroristische netwerken op te rollen. We mogen daarbij echter geen afbreuk doen aan de waarden die
we wensen te verdedigen en te bestendigen. We moeten dat onder alle omstandigheden kunnen aantonen,
en vooral in deze strijd. Daarom betreuren wij het als gevangenen slecht of onmenselijk behandeld worden,
en dat geldt dus ook voor de gevallen waar we het nu over hebben.

Wij betreuren het dat de omstandigheden zodanig zijn dat we voor deze resolutie moeten stemmen, maar
gelet op de bewijzen die aan het licht zijn gekomen kunnen we niet anders: we moeten immers altijd aangeven
dat we consequent zijn als we opkomen voor onze waarden en rechten. We zijn er overigens van overtuigd
dat dit ook het algemene richtsnoer is van de Noord-Amerikaanse cultuur waarmee we zovele banden hebben.
We kunnen onszelf herkennen in de beslissingen en aanbevelingen van het Hooggerechtshof en we hopen
– met een verwijzing naar een bericht in de New York Times – dat de richtlijnen van president Bush en
minister van Buitenlandse Zaken Rumsfeld rigoureus worden gevolgd, in dier voege dat een einde wordt
gemaakt aan mishandeling, dat klachten die de buitenwereld bereiken kunnen worden onderzocht, en dat
alle gevangenen een eerlijk proces krijgen en een behandeling ontvangen overeenkomstig de waarden waar
we voor staan en de grondrechten die we verdedigen.

Meyer Pleite (GUE/NGL). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, het is mijn vurige wens
dat de kiezers in de VS aanstaande dinsdag de extreemrechtse regering van de heer Bush naar huis sturen.
Dat zou de snelste manier zijn om een einde te maken aan de middeleeuwse behandeling die de krijgsgevangen
in Guantánamo Bay momenteel ten deel valt.

De regering-Bush heeft de klok van de beschaving immers eeuwen teruggezet met haar barbaarse concept
van de preventieve oorlog. De vernederingen die de krijgsgevangen in Guantánamo Bay moeten verduren
zijn daarvan een uitvloeisel. Hier is sprake van schending van de Conventie van Genève en van het recht op
een openbaar, onafhankelijk proces en juridische vertegenwoordiging. Er is bovendien sprake van marteling.
Er zijn al getuigenissen van mensen die zijn gemarteld.

Waar wachten we als Europeanen nog op? Gisteren spraken we in dit Parlement nog over hoe gevoelig het
ligt om goed om te gaan met de bescherming van de vrijheid. Welnu, het oude Europa kan er niet het zwijgen
toe doen wanneer een regering zich schuldig maakt aan zulke schandalige praktijken als het in ware
middeleeuwse kerkers vasthouden van krijgsgevangen, met de mond afgeplakt. Dat kan het oude Europa
niet tolereren, en het moet daarom een krachtig protest laten horen. Ik ben het eens met mijn Spaanse collega
wanneer hij zegt het belang van deze resolutie weliswaar in te zien, maar de benadering te voorzichtig te
vinden. We moeten veel duidelijker stelling nemen tegen de schande van Guantánamo Bay.

Posselt (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, de strijd tegen alle vormen van terrorisme is een belangrijk
doel van de internationale gemeenschap en de Europese Unie. Ik heb het bewust over terroristen en “alle
vormen van terrorisme”, want de formulering “het terrorisme”, alsof het gaat om een homogeen verschijnsel,
bevalt me niet, omdat het een verkeerd wereldbeeld suggereert. Maar één ding moeten we heel goed beseffen:
deze strijd kan enkel op basis van het recht gevoerd en gewonnen worden. En zo duidelijk als de Europese
Volkspartij en het Europees Parlement aan de zijde van de VS stonden bij de omverwerping van het
Talibaan-regime en de acties tegen terroristen, zo duidelijk zeggen wij “neen” tegen wat er in Guantánamo
gebeurt.

Want, beste collega Meyer Pleite, wat daar gebeurt is helaas niet middeleeuws. In de Middeleeuwen was er
tenminste nog een rechtssysteem, al was dat anders dan het onze. In Guantánamo heerst volledige
rechteloosheid. Wij willen dat de gevangenen in Guantánamo toegang krijgen tot internationale of nationale
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rechtbanken en in ieder geval tot onafhankelijke rechtbanken, dat ze vrij bezoek mogen ontvangen en dat
ze alle rechten krijgen die voortvloeien uit het humanitaire volkerenrecht. Dat heeft niets te maken met het
relativeren van hun terroristische aspiraties, maar is simpelweg een voorwaarde om terrorisme doeltreffend
te bestrijden. De VS is een van de oudste democratieën ter wereld. De Verenigde Staten hebben vrijheid en
democratie gebracht naar een groot aantal Europese landen. Zonder krachtige steun van en een hecht
bondgenootschap met de VS waren we er nooit in geslaagd het IJzeren Gordijn neer te halen en vele collega’s
in deze zaal zouden hier niet hebben gezeten als de VS geen democratische mondiale politiek zou hebben
gevoerd. Daarom roep ik de Verenigde Staten op samen met ons te strijden tegen onrecht en dictatuur, maar
dan wel op basis van het internationaal recht en de mensenrechten.

Lynne (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, sinds Guantánamo Bay als gevangenis fungeert zijn al bijna
tweehonderd mensen, waaronder vijf Britse onderdanen, vrijgelaten. Dat betekent dat al deze mensen tegen
hun wil tot twee jaar toe werden vastgehouden, zonder dat hun verteld werd waarom. Zij werden gemarteld,
contact met familie, vrienden of juridische vertegenwoordigers werd hun ontzegd, en uiteindelijk werd hun
geen enkele misdaad ten laste gelegd. Hoe kan een beschaafde, democratische samenleving dit niet alleen
rechtvaardigen maar zelfs vergoelijken? Als een land als bijvoorbeeld Iran hetzelfde deed bij een Amerikaans
burger, weet ik zeker dat George Bush de eerste zou zijn om dit te veroordelen.

Een van de mensen uit mijn kiesdistrict, Moazzam Begg, die wordt vastgehouden in Guantánamo Bay, heeft
een brief geschreven aan zijn familie die de censuur heeft weten te passeren. Daarin wordt een hele reeks
misstanden beschreven. Tezamen met andere bewijzen van ex-gevangenen en mensen die er hebben gewerkt
wordt er een verontrustend beeld geschetst van wat daar gaande is. Er moet onmiddellijk een onafhankelijk
onderzoek komen naar deze beschuldigingen. Voor alle gedetineerden in Guantánamo Bay geldt dat zij al
veel te lang in een onaanvaardbare rechtsonzekerheid worden vastgehouden.

Lamy, Commissie. (FR) Mijnheer de Voorzitter, de strijd tegen het terrorisme is ontegenzeggelijk een van de
belangrijkste uitdagingen waar onze samenleving en de gehele internationale gemeenschap zich voor geplaatst
zien, maar het is ook evident dat deze strijd ons met de hoogst belangrijke vraag confronteert hoe het
terrorisme de bevordering en de bescherming van de mensenrechten in de weg kan staan. Wat dat aangaat
is het standpunt van de Unie simpel en helder. Het is overigens hetzelfde standpunt dat u allen zojuist zonder
uitzondering in dit debat hebt bevestigd, namelijk dat de strijd tegen het terrorisme ondergeschikt moet
blijven aan de eerbiediging van de mensenrechten en niet andersom.

Wat de situatie betreft van de ongeveer 550 personen die nog altijd gevangengehouden worden in Guantánamo
Bay: de Commissie is als zodanig niet bevoegd om namens hen op te treden, maar dat belet ons niet de situatie
aandachtig te volgen. De lidstaten hebben bovendien langs bilaterale weg hun zorgen kenbaar gemaakt aan
de Verenigde Staten als het gaat om de behandeling van hun onderdanen.

De recente uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in de zaak Rasoul tegen Bush vormde een
belangrijke eerste stap naar een herstelde bescherming van de fundamentele rechten van de mens. Volgens
het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten zijn de Amerikaanse federale rechtbanken namelijk bevoegd
zich uit te spreken over de rechtmatigheid van de detentie van buitenlandse onderdanen die in het buitenland
zijn gevangengenomen in het kader van vijandelijkheden en die worden vastgehouden in Guantánamo Bay.
Het is dan ook betreurenswaardig dat bij de onderzoeksrechtbanken die naar aanleiding van dit besluit
speciaal zijn ingesteld om de status van strijders te onderzoeken, de gevangenen zich tijdens hun proces niet
door een advocaat mogen laten verdedigen.

De Europese Unie heeft benadrukt dat de maatregelen tegen terrorisme vergezeld dienen te gaan van een
onvoorwaardelijk verbod op alle vormen van marteling en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling.
Volgens het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten is het staten wel degelijk
toegestaan onder bepaalde omstandigheden inbreuk te maken op bepaalde rechten als er sprake is van een
noodsituatie. Bepaalde rechten zijn evenwel onschendbaar en moeten onder alle omstandigheden geëerbiedigd
worden, zoals het recht om niet gemarteld te worden of het recht om niet willekeurig te worden gevangengezet.
Aan deze verplichtingen, die eveneens deel uitmaken van de VN-Conventie tegen Marteling en de Geneefse
conventies, dient men zich te allen tijde te houden.

Ten slotte, als het gaat om de personen die ervan worden beschuldigd deel uit te maken van de Talibaan of
Al-Qaeda, of die nu op Guantánamo vastzitten of elders, zou de internationale gemeenschap zich, naar onze
mening, moeten inspannen om aanhoudend haar volledige adhesie te betuigen met de mensenrechten en
het humanitaire recht. Echte vooruitgang in de strijd tegen het terrorisme is immers alleen mogelijk indien
we ervoor zorgen dat die waarden door alle partijen worden geëerbiedigd.

28-10-2004Handelingen van het Europees ParlementNL44



De Voorzitter. Hartelijk dank, mijnheer de commissaris.

Het debat is gesloten.

De stemming vindt aansluitend plaats.

14. Stemmingen

Gahler (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, er hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die we
in acht moeten nemen. Ik stel daarom voor om, in overleg met de andere fracties, overweging N te vervangen.

(EN)... “verlangt een bevestiging van de Iraanse autoriteiten in de zaak van de 13-jarige Zhila Izadi, die
veroordeeld zou zijn tot dood door steniging, alsmede ten aanzien van de veroordeling van haar 15-jarige
broer Bakhtiar tot 250 zweepslagen, dat beiden onvoorwaardelijk zijn vrijgelaten zonder verder vervolg van
hun zaak”.

De Voorzitter. Wij gaan over tot de stemming over de:

Gezamenlijke ontwerpresolutie(4) over Guantánamo

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

15. Kredietoverschrijvingen (zie notulen)

16. Besluiten inzake bepaalde documenten (zie notulen)

17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten (zie notulen)

18. Rooster van de volgende vergaderingen (zie notulen)

19. Onderbreking van de zitting

De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement te zijn onderbroken.

(De vergadering wordt om 16.25 uur gesloten)

(4) Ingediend door de leden Ribeiro e Castro en Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Napoletano e.a., namens de PSE-Fractie,
Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, Buitenweg e.a., namens de Verts/ALE-Fractie en Musacchio e.a., namens de
GUE/NGL-Fractie, ter vervanging van de ontwerpresoluties B6-0114, 0115, 0117, 0119 en 0122/2004.
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ANNEX

VRAGEN AAN DE RAAD

Vraag nr. 14 van Bill Newton Dunn (H-0308/04)

Betreft: Tijdschema voor de openstelling van de grenzen

Zal de Raad een duidelijk tijdschema vaststellen voor de openstelling van de grenzen tussen de "nieuwe Tien"
lidstaten en de "oude Vijftien"?

Antwoord

De Raad deelt de geachte afgevaardigde mee dat met diverse elementen rekening moet worden gehouden
bij het vaststellen van een tijdschema voor de opheffing van grenscontroles tussen de lidstaten die de
bepalingen van het Schengenacquis toepassen en de nieuwe lidstaten.

De Raad wil hierbij herinneren aan de bepalingen in de Akte van Toetreding, die voorziet in een tweefasige
tenuitvoerleggingsprocedure en volgens welke bepaalde bepalingen van het Schengenacquis, waaronder
dewelke gelden voor externe grenscontroles, bindend en van toepassing zijn vanaf de datum van toetreding
tot de Europese Unie, terwijl andere bepalingen, met name dewelke betrekking hebben op de afschaffing
van controles aan de binnengrenzen, wel vanaf de datum van toetreding bindend zijn, maar in de nieuwe
lidstaten pas moeten worden toegepast nadat de Raad overeenkomstig artikel 3, lid 2 van de Akte van
Toetreding een besluit van die strekking heeft genomen.

Een dergelijk besluit mag uitsluitend worden genomen nadat conform de Schengenevaluatieprocedures is
geverifieerd dat in de nieuwe lidstaat aan alle noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van alle
onderdelen van het onderhavige acquis is voldaan, en nadat het Europees Parlement is geraadpleegd.

Tot het Schengenacquis, zoals dat is opgenomen in het kader van de Europese Unie bij de inwerkingtreding
van het Verdrag van Amsterdam, behoort ook Besluit (SCH/Com-ex (98) 26 def) van het Uitvoerend Comité
van 16 september 1998 betreffende de oprichting van de Permanente Commissie
Schengenuitvoeringsovereenkomst, die tot taak heeft de lidstaten te beoordelen voordat ze het Schengenacquis
volledig gaan toepassen en de toepassing ervan te controleren in de lidstaten waar het reeds volledig wordt
uitgevoerd.

Deze commissie is geïntegreerd in de werkstructuren van de Raad en bevat derhalve deskundigen uit alle
lidstaten en de Europese Commissie. Zij zal de situatie in de nieuwe lidstaten beoordelen met betrekking tot
hun capaciteit om het Schengenacquis volledig ten uitvoer te leggen. Deze evaluaties vormen een essentiële
voorwaarde bij de voorbereiding van een besluit van de Raad betreffende de opheffing van de controles van
de binnengrenzen.

De nieuwe lidstaten dienen de Raad ervan op de hoogte te stellen wanneer zij gereed zijn om door deze
commissie te worden geëvalueerd. Een belangrijk element in dit verband zal worden gevormd door de mate
van gereedheid en de tenuitvoerlegging van de nieuwe generatie van het Schengeninformatiesysteem, SIS II
genaamd.

Nadat deze evaluaties zijn uitgevoerd zullen er verslagen aan de Raad worden overgelegd die als basis zullen
dienen bij de besluitvorming ten aanzien van de "openstelling van de grenzen " tussen de nieuwe lidstaten
en de lidstaten die het Schengenacquis met betrekking tot de grenscontroles toepassen. De Raad wil erop
wijzen dat twee van de "oude" vijftien lidstaten, te weten het Verenigd Koninkrijk en Ierland, niet deelnemen
aan de grenzenbepalingen van het Schengenacquis.

*
*     *

Vraag nr. 15 van Cecilia Malmström (H-0315/04)

Betreft: Situatie van de Zweedse journalist Dawit Isaak

Dawit Isaak is een Zweeds staatsburger die zonder proces sinds 23 september 2001 wordt vastgehouden in
Asmara, Eritrea. Hij is één van de tien journalisten van niet-publieke media die in september 2001 in Asmara
werden gearresteerd. Drie jaar lang zit hij thans vast en gedurende deze tijd is hem het recht ontzegd zijn
zaak door een rechtbank te laten behandelen. Naar verluidt is tot dusverre geen aanklacht tegen Isaak ingediend
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wegens overtreding van de Eritrese wet. Zijn familie in Zweden heeft geen berichten ontvangen en zij weet
niet of hij nog leeft. In contacten met Eritrese instanties weigeren deze beslist op de zaak in te gaan.

Kan de Raad, van wie ik hoop dat hij van deze situatie op de hoogte is, mededelen welke concrete maatregelen
hij denkt de te nemen en welke pressie hij denkt uit te oefenen ten behoeve van Dawit Isaak en andere EU
-burgers die in Eritrea gevangen zitten? Kan pressie op de regering en de instanties in Asmara worden
uitgeoefend door de ontwikkelingshulp - 88 mio. euro in de periode 2002-2007 - in te houden? Ook verder
is de mensenrechtensituatie in Eritrea namelijk verontrustend.

Antwoord

De Raad deelt de bezorgdheid over de situatie van Dawit Isaak en de andere journalisten die in september
2001 zijn gearresteerd. Sinds de hervatting van de politieke dialoog met Eritrea in mei 2003 hebben de
EU-missiehoofden van iedere gelegenheid gebruik gemaakt om hun bezorgdheid te uiten aan de Eritrese
autoriteiten over de willekeurige detentie van de groep gearresteerde journalisten en over het ontbreken van
informatie over hun situatie. Er is uiting gegeven aan ernstige bezorgdheid ten aanzien van de afwezigheid
van enig rechtskader en wettelijke regels of procedures voor de behandeling van deze en andere gevangenen,
en de EU-missiehoofden hebben met klem verzocht om garanties dat de gevangenen goed worden behandeld.

Volgend op de opening van het overleg met Eritrea uit hoofde van artikel 96 van de Cotonou-overeenkomst
en overeenkomstig de procedures die zijn vastgelegd in de Cotonou-overeenkomst, is niet overwogen de
samenwerking met Eritrea op te schorten. Dit overleg dient in een breder perspectief te worden gezien
aangezien het niet uitsluitend is gericht op de binnenlandse politieke situatie, maar ook op andere belangrijke
aspecten, zoals het vredesproces tussen Eritrea en Ethiopië.

De Raad heeft, op het niveau van zijn voorbereidende instanties, de EU-missiehoofden in Asmara in september
verzocht om de kwestie rond de gevangengehouden journalisten op te nemen in de referentietermen voor
de volgende ontmoeting met de Eritrese regering als onderdeel van de politieke dialoog, of om een
afzonderlijke demarche te ondernemen met betrekking tot deze kwestie. Aangezien er nog geen datum voor
de volgende ontmoeting in het kader van de politieke dialoog is vastgelegd, heeft het voorzitterschap een
brief over deze kwestie tot de Eritrese president Isaias gericht. In deze brief geeft het voorzitterschap uiting
aan zijn bezorgdheid over de detentie van de journalisten en eist het voor hen een transparant en eerlijk
proces. Daarnaast verzoekt het voorzitterschap de Eritrese president om toestemming voor een bezoek van
een missie van EU-missiehoofden aan de journalisten en andere politieke gevangenen.

De Raad is voornemens het antwoord op deze brief af te wachten en een en ander op te nemen in de politieke
dialoog, en zal ook anderszins de situatie van gevangen journalisten in Eritrea nauwlettend blijven volgen.

*
*     *

Vraag nr. 16 van Claude Moraes (H-0316/04)

Betreft: De integratie van immigranten in de diverse lidstaten

Eén van de doelstellingen van het Nederlandse Voorzitterschap is het bevorderen van de integratie van
immigranten. Wat zijn volgens de Raad de beste methodes om "goede praktijken" in verschillende lidstaten
ingang te doen vinden?

Antwoord

De kwestie van het bevorderen en het mogelijk maken van een doeltreffende integratie van derdelanders in
de ontvangende samenlevingen is zeker een van de belangrijkste onderwerpen in de debatten die op dit
moment binnen de Unie worden gevoerd op het gebied van immigratie. Om die reden heeft het Nederlands
voorzitterschap besloten dit tot een van de prioriteiten uit te roepen van zijn werkprogramma op het gebied
van justitie en binnenlandse zaken.

Opgemerkt dient te worden dat er geen communautair beleid bestaat op dit terrein, daar het integratievraagstuk
vanwege de zeer specifieke kenmerken van elke ontvangende samenleving – voornamelijk in verband met
haar geschiedenis, haar taal en haar cultuur – onder de bevoegdheid van de lidstaten blijft vallen. Bijgevolg
is het verkieslijk geacht dit onderwerp te benaderen via het vaststellen van een reeks gezamenlijke principes
waar alle lidstaten achter staan en die als leidraad en oriëntatie kunnen dienen bij de vaststelling en de
tenuitvoerlegging van hun integratiebeleid. Deze gezamenlijke principes worden opgenomen in de
ontwerpconclusies van de Raad en van de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten, die de Raadsinstanties
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op dit moment bestuderen en die tijdens een van de volgende zittingen van de Raad zouden moeten worden
goedgekeurd.

Bovendien dient opgemerkt te worden dat de Commissie op haar beurt reeds acties heeft ondernomen op
het gebied van integratie. In juni 2003 heeft zij een mededeling vastgesteld, gericht aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, over immigratie, integratie en
werkgelegenheid. Na die mededeling heeft de Commissie een netwerk van nationale contactpunten voor
integratie opgezet, die tijdens een reeks bijeenkomsten en seminars informatie hebben kunnen uitwisselen
over de nationale regelgevingen en praktijken op dit gebied. Dankzij deze informatie heeft de Commissie
een eerste jaarverslag over migratie en integratie kunnen opstellen dat in juli 2004 is voorgelegd aan de Raad,
het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s.

Bovendien legt de Commissie, bijgestaan door de nationale contactpunten, de laatste hand aan een ontwerp
voor een Handboek van goede praktijken op het gebied van integratie, dat voortvloeit uit de drie conferenties
die zijn gehouden in het kader van het INTI-project. De Commissie zal dit Handboek presenteren tijdens de
ministeriële conferentie over integratie, die het voorzitterschap van 9 tot 11 november aanstaande zal
organiseren te Groningen.

Tot slot dient erop gewezen te worden dat de integratiekwestie uitdrukkelijk vermeld wordt in het Verdrag
tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. In artikel III-168, paragraaf 4, wordt bepaald: “Bij Europese
wet of kaderwet kunnen maatregelen worden vastgesteld om het optreden van de lidstaten ter bevordering
van de integratie van onderdanen van derde landen die legaal op hun grondgebied verblijven, aan te moedigen
en te ondersteunen, met uitzondering van enige harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke
regelingen van de lidstaten.”

*
*     *

Vraag nr. 17 van Willy Meyer Pleite (H-0318/04)

Betreft: Preventieve oorlog

De aankondiging door president Poetin dat hij in de strijd tegen het terrorisme een preventieve oorlog wil
voeren, hiermee tredend in de voetsporen van president Bush, betekent een nieuwe ernstige schending van
het internationale recht inzake mensenrechten en een totaal negeren van het internationale recht op
verschillende gebieden. Met deze oorlogszuchtige houding worden diplomatieke betrekkingen,
verzoeningspogingen en pogingen om problemen te voorkomen, naar de prullenbak verwezen.

Welk standpunt neemt de Raad in over deze nieuwe verklaring van "preventieve oorlog" in de strijd tegen
geweld? Beseft de Raad dat deze "preventieve oorlog" gericht kan zijn tegen om het even welke staat, met
inbegrip van lidstaten van de EU, wanneer de belangen van degenen die deze preventieve oorlog verklaart
hiermee gediend zijn, en los van de vraag of er sprake is van een reële dreiging? Hoe denkt de Raad te
verhinderen dat dergelijke schendingen van het internationale recht doorgang kunnen vinden?

Antwoord

In de Europese veiligheidsstrategie die in december 2003 door de Europese Raad is aangenomen wordt
effectief multilateralisme genoemd als het fundament van het buitenlands beleid van de EU: “Ons doel is,
een sterkere internationale samenleving, goed functionerende internationale instituties en een op regels
gebaseerde internationale orde te ontwikkelen. Wij zijn gecommitteerd aan de handhaving en de ontwikkeling
van het internationale recht. Het basiskader voor de internationale betrekkingen is het Handvest van de
Verenigde Naties. De hoofdverantwoordelijkheid voor de handhaving van internationale vrede en veiligheid
berust bij de VN-Veiligheidsraad.”

In dit verband is conflictpreventie van groot belang: “Wij moeten kunnen optreden alvorens de situatie in
de ons omringende landen verslechtert, wanneer sporen van proliferatie worden gevonden en voordat
humanitaire noodsituaties ontstaan. Een preventieve betrokkenheid kan ernstiger problemen in de toekomst
voorkomen.”

Zoals de geachte afgevaardigde weet, heeft de voornaamste doelstelling van de EU altijd bestaan uit het
veiligstellen van de vrede in Europa en het voorkomen van oorlogen in de toekomst. De Raad verricht grote
inspanningen om vrede en stabiliteit in haar omgeving te stichten en heeft met dat doel voor ogen het
Europees Nabuurschapsbeleid aangenomen. De Raad is niet bekend met enige dreiging van een preventieve
oorlog gericht tegen een van de lidstaten.
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In de politieke dialoog met derde landen zet de EU zich actief in voor de bevordering van effectief
multilateralisme en een internationale rechtsorde. De EU en Rusland hebben een strategisch partnerschap.
Zij werken samen in een groot aantal kwesties, overeenkomstig de belangrijke rol die Rusland heeft als
partner in Europa, naast buurland van de EU en strategische speler op wereldniveau. Zij hebben met name
na 11 september een aantal stappen ondernomen, bijvoorbeeld met betrekking tot terrorismebestrijding en
non-proliferatie, om de nieuwe wereldwijde dreigingen het hoofd te bieden. Bij deze samenwerking streeft
de EU ernaar te garanderen dat de grondbeginselen van democratie en mensenrechten volledig worden
geëerbiedigd. De Raad is voornemens de positieve samenwerking met Rusland in deze kwesties voort te
zetten.

*
*     *

Vraag nr. 19 van Paulo Casaca (H-0324/04)

Betreft: Iraanse nucleaire bedreiging voor Europa

Volgens verklaringen van de Iraanse minister van Defensie, Ali Shamkhani, heeft Iran met succes een nieuwe
langeafstandsraket getest. De media preciseren dat de nieuwe raket, die tot stand is gekomen in samenwerking
met Noord-Korea, gebaseerd is op de Shihab-3 en een actieradius heeft die reikt tot Berlijn, Parijs en Londen.
Volgens informatie afkomstig van het Iraanse verzet kan de nieuwe raket met kernkoppen worden uitgerust.

De laatste jaren probeert de Raad de Europese openbare opinie te overtuigen van de vreedzame bedoelingen
van het regime van Teheran, en tezelfdertijd heeft ze, met het oog op onderhandelingen met de Iraanse
regering, de voornaamste oppositiebeweging op de lijst van terroristische organisaties opgenomen, een
groepering die absoluut niets met terreur te maken heeft maar geheel integendeel het voornaamste slachtoffer
is van het Iraanse staatsterrorisme. Is de Raad zich bewust van de rampzalige gevolgen van zijn beslissing
voor de Europese veiligheid?

Antwoord

De Raad heeft de kwestie die de geachte afgevaardigde aan de orde stelt de afgelopen maanden regelmatig
besproken. De vermeende ontwikkeling van langeafstandsraketten door Iran is een onderwerp dat de
internationale gemeenschap ernstige zorgen baart, omdat een dergelijke ontwikkeling bijdraagt aan de
destabilisering van de regio en ook een potentiële bedreiging vormt voor alle staten die binnen het bereik
van de raketten liggen. Derhalve voeren de EU-lidstaten grondige exportcontroles uit in overeenstemming
met de verordening voor de regeling van de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik (EG 1334/2000)
teneinde de overdracht van gevoelige apparatuur en technologie naar Iran te voorkomen.

In verband met het waargenomen risico van het eventuele vermogen van Iran om kernwapens te ontwikkelen,
is de EU actief in alle internationale forums, waaronder de IAEA in Wenen, teneinde de druk op Iran op te
voeren om volledige samenwerking te verlenen aan de IAEA en haar inspecties, alsmede volledige openheid
te verschaffen in zijn nucleair programma. Daarnaast spant de EU zich in om Iran ervan te overtuigen om
bij wijze van vertrouwenscheppende maatregel al zijn activiteiten op het gebied van verrijking en opwerking
te staken.

Zeer recentelijk nog, tijdens de bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken op 11 oktober 2004, was het
ministersoverleg inzake Iran gericht op deze nucleaire kwestie. De ministers wisselden van gedachten over
de aanpak voor de komende weken, mede met het oog op de bijeenkomst van de raad van bestuur van de
IAEA van 25 november.

Het voorzitterschap merkte op dat de EU betrokken zou blijven, vooral middels de inspanningen van Frankrijk,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en gesteund door de Secretaris-Generaal / Hoge Vertegenwoordiger
voor het GBVB, Javier Solana, met als doel vooruitgang te boeken in de Iraanse nucleaire kwestie.

De Raad deelt de geachte afgevaardigde mee dat groepen, personen of entiteiten pas na zeer zorgvuldige
afweging worden opgenomen in de lijst die conform resolutie 1373 van de VN-Veiligheidsraad is aangelegd.

*
*     *
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Vraag nr. 20 van Manolis Mavrommatis (H-0330/04)

Betreft: Besluit 2002/348/JBZ

Volgens het besluit 2002/348/JBZ(5) van de Raad inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden
met een internationale dimensie, moet iedere lidstaat een nationaal informatiepunt betreffende voetbal
oprichten of aanwijzen. Dit nationaal informatiepunt betreffende voetbal moet fungeren als rechtstreeks en
centraal aanspreekpunt voor de uitwisseling van relevante informatie en inzake het vergemakkelijken van
de internationale politiesamenwerking met betrekking tot voetbalwedstrijden met een internationale dimensie.
Artikel 1, lid 2 van dit besluit bepaalt dat elke lidstaat het secretariaat-generaal van de Raad schriftelijk de
adresgegevens van zijn nationaal informatiepunt betreffende voetbal en elke latere wijziging moet meedelen.
Kan de Raad in het licht hiervan mededelen welke lidstaten een nationaal informatiepunt betreffende voetbal
hebben opgericht, en wanneer?

Antwoord

Conform het besluit van de Raad waarnaar de geachte afgevaardigde van het Parlement verwees, hebben alle
lidstaten een nationaal contactpunt voor voetbal opgericht.

In het Publicatieblad van 31 januari 2003 is een eerste lijst van deze voetbalinformatiepunten gepubliceerd,
welke de relevante gegevens voor de toenmalige vijftien lidstaten bevatte.

Volgend op de uitbreiding van de Europese Unie is de lijst bijgewerkt en bevat zij thans de informatie voor
alle 25 lidstaten. Deze lijst werd gepubliceerd in het Publicatieblad van 26 mei 2004.

De Raad heeft niet vastgelegd wanneer afzonderlijke lidstaten hun voetbalinformatiepunt hebben opgericht
en/of de relevante informatie hebben doorgegeven aan het Secretariaat-Generaal van de Raad. Derhalve
verkeert zij helaas niet in de positie om de geachte afgevaardigde van het Parlement deze informatie te
verschaffen.

*
*     *

Vraag nr. 21 van Proinsias De Rossa (H-0338/04)

Betreft: Mensenrechtenschendingen in Colombia

Hoewel de Colombiaanse regering in 2003 op de Internationale Conferentie in Londen heeft toegezegd naar
een oplossing voor het conflict in het land te zullen streven, de aanbevelingen van de Hoge Commissaris van
de VN voor de mensenrechten te zullen uitvoeren en mensenrechtenactivisten te zullen beschermen, vinden
er in Colombia nog steeds vreselijke mensenrechtenschendingen plaats. Vermoed wordt dat vorige week
Pedro Jaime Mosquera, vice-voorzitter van de boerenvakbond FENSUAGRO, is gefolterd en vermoord. In
de eerste negen maanden van dit jaar zijn 49 bij een bond aangesloten werknemers vermoord en zijn er
honderden bedreigd, geïntimideerd, ontvoerd of gedwongen naar het buitenland uit te wijken. Luz Perly
Córdoba Mosquera, secretaris-generaal van FENSUAGRO en iemand die opkomt voor de mensenrechten,
zit nu al acht maanden gevangen.

Hoe wil de Raad de Colombiaanse regering ertoe bewegen een einde te maken aan de golf van repressie en
uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten?

Antwoord

De geachte afgevaardigde zal ongetwijfeld op de hoogte zijn van de conclusies inzake Colombia die de Raad
in januari heeft aangenomen. In deze conclusies geeft de Raad blijk van zijn ernstige bezorgdheid over de
slechte situatie inzake de mensenrechten en het internationale humanitaire recht in Colombia en dringt hij
er bij de Colombiaanse regering op aan deze situatie aan te pakken, met name door onverwijld de specifieke
aanbevelingen van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN (UNHCHR) ten uitvoer te
brengen, met inbegrip van de aanbeveling om een actieplan inzake mensenrechten te publiceren welke is
voorzien van een tijdschema voor de tenuitvoerlegging. De Raad is voornemens deze conclusies binnenkort
te actualiseren.

De Raad is zich ook bewust van het feit dat de vakbonden een specifiek doel vormen van met name criminele
acties van de paramilitaire AUC. De meest recente verachtelijke misdaad was de moord op CUT-voorzitter

(5) PB L 121 van 8.5.2002, blz. 1
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Valencia eind augustus. Onze bezorgdheid over en veroordeling van deze gebeurtenis is al tot uitdrukking
gebracht in het antwoord op de vraag die door mevrouw McAvan is gesteld in het kader van het vragenuur
aan de Raad van september (H-0230/04).

De geachte afgevaardigde weet ongetwijfeld dat deze misdaden voornamelijk gepleegd worden door de
illegale gewapende groeperingen in Colombia. De EU heeft alle illegale gewapende groeperingen herhaaldelijk
opgeroepen de vijandelijkheden te staken. De EU verwelkomt alle tekenen die duiden op een positieve
ontwikkeling en verklaart opnieuw bereid te zijn bij te dragen aan een vreedzame en duurzame oplossing
van het conflict binnen het kader van een geloofwaardige en alomvattende vredesstrategie.

*
*     *

Vraag nr. 22 van Glenys Kinnock (H-0340/04)

Betreft: Zimbabwe

Is het de Raad bekend dat een wetsvoorstel van de regering van Zimbabwe over NGO's op 7 oktober 2004
in eerste lezing is behandeld en, als het na nog twee lezingen door president Mugabe wordt goedgekeurd,
zeer ernstige gevolgen zou hebben voor de humanitaire situatie? Is de Raad het met mij eens dat de beperkingen
die zouden gaan gelden voor NGO's die met ECHO en andere organisaties samenwerken, tot ernstige
moeilijkheden zouden leiden en erop duiden dat de regering vastbesloten is om de levering van voedselhulp
onder haar controle te brengen? Wat voor politieke druk is de Raad derhalve voornemens op de regering
van Zimbabwe uit te oefenen?

Antwoord

De Raad is bekend met het wetsvoorstel inzake NGO's van de regering van Zimbabwe en is ook van mening
dat de beperkingen die worden opgelegd aan NGO's die samenwerken met ECHO en andere organisaties
ernstige problemen voor hen kunnen opleveren.

Onmiddellijk nadat de regering het wetsvoorstel inzake NGO's in het staatsblad had gepubliceerd, is de Raad
begonnen een aantal demarchés jegens de SADC-landen, waaronder Zimbabwe, te ondernemen om
uitdrukking te geven aan zijn bezorgdheid en te waarschuwen voor de zware gevolgen die een en ander zou
hebben voor de activiteiten en zelfs het voortbestaan van de lokale en buitenlandse NGO's in Zimbabwe. De
Raad gaf in het bijzonder blijk van haar bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel voor
de voorbereidingen op de aankomende verkiezingen. De Raad heeft de regering van Zimbabwe opgeroepen
haar wetgeving inzake NGO's in overeenstemming te brengen met het internationaal recht, de verdragen
inzake mensenrechten en de onlangs aangenomen SADC-richtlijnen en -beginselen waaraan democratische
verkiezingen zijn onderworpen.

De EU heeft deze kwesties ook tijdens de meest recente Ministeriële Trojka EU-SADC op 20 oktober in Den
Haag aan de orde gesteld.

*
*     *

Vraag nr. 23 van Sophia in 't Veld (H-0341/04)

Betreft: Non-discriminatie - wederzijdse erkenning

Vindt de Raad niet dat het ontbreken van wederzijdse erkenning in burgerzaken, met name ten aanzien van
huwelijken en partnerschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht een inbreuk vormt op de vrijheid van
verkeer voor burgers van de Unie en hun gezinnen en op het beginsel van non-discriminatie op grond van
seksuele geaardheid?

Is de Raad niet van mening dat er dan ook spoedig initiatieven moeten worden genomen voor concrete
voorstellen inzake de wederzijdse erkenning van gehuwde of geregistreerde paren van hetzelfde geslacht?

Kan het Voorzitterschap van de Unie toezeggen dat het beginsel van wederzijdse erkenning van gezins-en
burgerlijke relaties en de burgerlijke staat als voorrangspunt zal worden geplaatst op de agenda die op de
Europese Raad van 5 november 2004 wordt opgesteld?
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Antwoord

De Raad werkt verder aan de uitvoering van maatregelen op Europees niveau inzake wederzijdse erkenning
in burgerlijke en handelszaken. De Raad wenst er meer bepaald aan te herinneren dat verscheidene
instrumenten aangenomen zijn die dit doel beogen te verwezenlijken, zoals Verordening (EG) nr. 2201/2003
van de Raad van 27 november 2003, waarin regels worden vastgesteld betreffende de rechterlijke bevoegdheid
en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake echtscheiding, scheiding van tafel en bed
of nietigverklaring van het huwelijk.

Sinds 1 mei 2004 heeft de Commissie een exclusief initiatiefrecht op het gebied van justitiële samenwerking
in burgerlijke zaken. Tot op heden zijn de Raad geen voorstellen voorgelegd die beantwoorden aan de
specifieke aandachtspunten die door het geachte Parlementslid aan de orde zijn gesteld.

Tot slot deelt de Raad het geachte Parlementslid mede dat hij thans nagaat welke prioriteiten moeten worden
vastgesteld voor het nieuwe meerjarenprogramma; deze prioriteiten zouden uiterlijk begin november 2004
moeten zijn vastgesteld, rekening houdend met het standpunt dat het Europees Parlement ter zake heeft
goedgekeurd. Bijgevolg kan de Raad nu niet aangeven welke prioriteiten in de nabije toekomst zullen worden
vastgesteld.

Vraag nr. 24 van Katerina Batzeli (H-0343/04)

Betreft: Stabiliteits- en groeipact en de Griekse staatsschuld

Griekenland overschrijdt de in het Stabiliteits- en groeipact vastgestelde maximumpercentages voor
staatsschuld en begrotingstekort.

De Griekse regering zal worden verzocht haar beleid ten aanzien van de overheidsfinanciën en de
overheidsuitgaven, met name die voor de economie en sociaal beleid, bij te stellen.

Is de Raad van plan een aanpassing aan te brengen aan de Griekse gegevens, zoals de elementaire parameters
economische groei (3,9% volgens Griekse ramingen, 3% volgens het IMF) en inflatie (2,8% volgens de Griekse
autoriteiten, 3,3% volgens het IMF), die bepalend zijn voor de aanpassing van het Stabiliteits- en groeipact?

De werkloosheid in Griekenland is aanzienlijk. Is het niet zo dat een eventuele beperking van de uitgaven
voor het bestrijden van de werkloosheid de kans dat het land de werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon
haalt, verkleint?

Is het tijdschema voor de aanpassing van de Griekse economie, één van de doelstellingen is bijvoorbeeld het
begrotingstekort binnen een jaar tot 2,5% terug te brengen, wel realistisch?

Op welke wijze gaat de Gemeenschap, in het kader van het begrotingstoezicht en met het oog op het op de
lange termijn duurzaam verkleinen van de gevaren van niet-naleving van de doelstellingen van het Stabiliteits-
en groeipact, de vinger aan de pols van de Griekse economie houden?

Antwoord

Op 5 juli jongstleden heeft de Raad uit hoofde van artikel 104, lid 6 van het Verdrag een besluit aangenomen
waarin werd bepaald dat Griekenland een buitensporig begrotingstekort kent, en heeft hij uit hoofde van
artikel 104, lid 7 een bijbehorende aanbeveling aan Griekenland gedaan om een einde te maken aan het
betreffende buitensporige tekort.

Dit is de standaardprocedure die wordt gevolgd bij alle gevallen waarin de Raad heeft vastgesteld dat een
lidstaat met buitensporige tekorten kampt.

De tekst van deze aanbeveling van de Raad is, overeenkomstig de wens van de Griekse regering en conform
paragraaf 6 – gericht tot de lidstaten – van de resolutie van de Europese Raad inzake het Stabiliteits- en
groeipact(6), openbaar gemaakt. In de aanbeveling worden de Griekse autoriteiten opgeroepen om uiterlijk
in 2005 een einde te maken aan het buitensporige tekort en wordt de Griekse regering opgeroepen om
uiterlijk per 5 november doeltreffende maatregelen te nemen die erop gericht zijn dit te bewerkstelligen.

Met het oog op de termijn van 5 november zal de Ecofin-Raad de situatie van Griekenland tijdens zijn
vergadering van 16 november beoordelen. Alle officiële stappen in de procedure voor buitensporige tekorten

(6) Amsterdam, 17 juni 1997, PB C 236, 2.8.1997, blz. 1 en 2.
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zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de Commissie, en derhalve zou iedere officiële maatregel van de
kant van de Raad afhankelijk zijn van een initiatief van de Commissie.

De Raad zal bij de evaluatie van de reactie van Griekenland op de aanbeveling inzake het buitensporige tekort
met alle relevante factoren rekening houden, waaronder ook de deugdelijkheid van het macro-economisch
programma van Griekenland en de ambities van zijn aanpassingstraject inzake het tekort. Er zij echter op
gewezen dat de exacte vaststelling van het aanpassingstraject en van de inhoud van de maatregelen die
worden ondernomen om eraan te voldoen, worden overgelaten aan het oordeel van de lidstaat in kwestie.

Het Verdrag en het Stabiliteits- en groeipact voorzien in de uitvoering van periodieke controles van de
begrotingssituatie van alle lidstaten door zowel de Commissie als de Raad, waarbij de mogelijkheid bestaat
voor aanvullende controles van lidstaten die buitensporige tekorten kennen. Deze en andere pertinente
kwesties zullen door de Raad worden behandeld tijdens de beschouwing van de situatie van Griekenland op
zijn vergadering van 16 november.

*
*     *

Vraag nr. 25 van Georgios Toussas (H-0345/04)

Betreft: Dodelijke aanvallen door het Israëlische leger in Palestina

De door de Israëlische regering van Ariel Sharon aangekondigde escalatie van de Israëlisch-Palestijnse oorlog,
in de vorm van de bloedige operatie "Dagen van berouw", en de dodelijke aanvallen van het Israëlische
bezettingsleger hebben reeds meer dan 100 mensen het leven gekost en honderden gewonden opgeleverd,
waaronder kinderen van acht tot twaalf jaar oud. Het schuldige stilzwijgen, de vrome wensen en de verbale
reacties van de EU en de VN, die de dader, het tot de tanden bewapende Israëlische leger (in het bezit van
kernwapens), op gelijke voet plaatsen met het slachtoffer, de ongewapende Palestijnse bevolking, zijn een
steun in de rug voor het barbaarse beleid van de Israëlische regering. De dagelijkse aanvallen door het
Israëlische leger, de moordaanslagen, de vernietiging van huizen, de voortdurende kolonisering en de uitbouw
van de muur van de schande hebben als doel de bestendiging van de inval in en de bezetting van Palestijnse
gebieden en de voortzetting van de genocide op het Palestijnse volk.

Welke economische en politieke maatregelen gaat de Raad nemen om de Israëlische regering te dwingen
een eind te maken aan de slachting van het Palestijnse volk, de Israëlische troepen uit de Palestijnse gebieden
terug te trekken, de muur van de schande af te breken en een onafhankelijke Palestijnse staat te stichten?

Antwoord

Op haar vergadering van 11 oktober 2004 heeft de Raad haar ernstige bezorgdheid uitgesproken over de
ongekende cyclus van gewelddadige vergelding in Israël en de bezette gebieden. De Raad heeft nogmaals te
kennen gegeven alle vormen van terrorisme, zoals de raketaanvallen op Israël (waarbij Israëlische kinderen
het leven hebben gelaten) volledig en onvoorwaardelijk te veroordelen, en heeft de Palestijnse autoriteit
opgeroepen krachtige maatregelen te nemen tegen de bedenkers en daders van dergelijke terroristische acties.
Zonder Israël het recht te ontzeggen om zijn burgers te beschermen tegen terroristische aanvallen, benadrukte
de Raad dat de uitoefening van dit recht dient plaats te vinden binnen de grenzen van het internationale
recht. Met name met betrekking tot de recente militaire acties van Israël in de Gazastrook sprak de Raad haar
veroordeling uit over de buitenproportionele aard van deze acties, die het leven hebben gekost aan vele
onschuldige burgers, waaronder kinderen, en aan velen letsel hebben toegebracht.

De EU blijft samen met haar partners in het Kwartet volledig toegewijd aan de verwezenlijking van een
duurzame vrede in het Midden-Oosten, die ook de beëindiging van de bezetting door Israël zou behelzen,
een punt dat door de geachte afgevaardigde in zijn vraag specifiek is benadrukt.

*
*     *

Vraag nr. 26 van Bart Staes (H-0347/04)

Betreft: Verwijdering Indymediaservers in Londen

Op donderdag 7 oktober werden door een actie van de FBI in Londen sites van Indymedia - waaronder enkele
Vlaamse - lamgelegd. De actie gebeurde volgens de FBI klaarblijkelijk op verzoek van de Italiaanse en Zwitserse
overheid en kaderden binnen de MLAT-akkoorden die voorzien in wederzijdse bijstand bij onderzoeken
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naar internationaal terrorisme, ontvoeringen en het witwassen van geld. De organisatie Indymedia wist goed
een week later nog steeds niet precies waarom de FBI tot deze actie was overgegaan.

Kan de Raad meedelen welk zijn oordeel is ten aanzien van de tussenkomst van de veiligheidsdiensten van
een niet-lidstaat zonder dat de geviseerde organisatie ten gronde wordt ingelicht en die ook gevolgen heeft
in diverse andere op het eerste zicht niet-direct betrokken lidstaten?

Antwoord

De Raad is van dit geval niet op de hoogte gesteld en kan overigens geenszins tussenbeide komen in acties
die verband houden met de politiële en justitiële autoriteiten van de lidstaten.

Vraag nr. 27 van Johan Van Hecke (H-0348/04)

Betreft: Sturen van Europese troepen ter versterking van de VN-vredesmacht in de Democratische
Republiek Congo

Op de informele bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken op 4 september in Maastricht steunde
het Nederlandse voorzitterschap het pleidooi van meerdere lidstaten voor een grotere militaire betrokkenheid
van de EU in het gebied van de Grote Meren. Omdat de MONUC in de huidige samenstelling haar taak van
rustbrenger niet aankan - alleen de Marokkaanse soldaten kunnen zich bij de lokale bevolking verstaanbaar
maken - zou de Europese Unie de ruggengraat moeten vormen van een versterkte VN-vredesmacht in Congo,
aldus ook Javier Solana. Waarom is de Raad niet bereid dit engagement concreet te vertalen in het sturen
van grondtroepen, zoals door Javier Solana en enkele lidstaten werd voorgesteld?

Antwoord

Op 11 oktober heeft de Raad zijn voldoening uitgesproken over de aanneming van Resolutie 1565 van de
VN-Veiligheidsraad, die het mandaat van MONUC verder versterkt en oproept tot een forse uitbreiding en
verbetering van de vermogens van MONUC, opdat deze de haar opgedragen belangrijke taken kan vervullen.
De Raad heeft in dit verband gewezen op de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, met
inbegrip van de regionale actoren, om het vredesproces in de Democratische Republiek Congo ten volle te
steunen.

De Raad heeft zijn conclusies van september over EU-steun aan inspanningen van de VN om MONUC te
versterken bevestigd, en benadrukt dat de Europese Unie en haar lidstaten momenteel bezien welke bijdragen
zij aan MONUC zouden kunnen leveren; hierbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar het specifieke
verzoek in het derde verslag van de secretaris-generaal van de VN over MONUC. In dit verband zal de EU,
onder meer, EU-steun aan MONUC verlenen door haar toegang te geven tot de SATCEN-vermogens.

De Raad heeft de bevoegde Raadsinstanties verzocht om, op basis van aanwijzingen van de lidstaten en in
nauw overleg met de relevante VN-instanties, een "clearing house"-procedure te starten, teneinde via een
gecoördineerde Europese respons de vermogens van MONUC te versterken; de Raad hoopt in november
een verslag over de resultaten hiervan te ontvangen. Bovendien heeft de Raad de bevoegde Raadsinstanties
verzocht te onderzoeken of de EU, al dan niet in EVDB-verband, iets zou kunnen doen op het gebied van
politieopleiding en hervorming van de veiligheidsorganen, bijvoorbeeld op het gebied van de integratie en
de opleiding van het leger. De vraag of zij troepen aan MONUC zullen bijdragen, moet evenwel uiteindelijk
door de afzonderlijke lidstaten zelf worden beantwoord.

Vraag nr. 28 van Ilda Figueiredo (H-0350/04)

Betreft: Beleidsakkoord in de Raad over de richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in
computers geïmplementeerde uitvindingen

Op 18 mei 2004 werd in de Raad "Mededinging" een beleidsakkoord gesloten over het voorstel voor een
richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen
(COM(2002)0092/def.)(7), waardoor octrooien voor software in het leven worden geroepen. Dit akkoord
werd bereikt met gekwalificeerde meerderheid, bij drie onthoudingen - België, Italië en Oostenrijk - en één
tegenstem - Spanje. Het feit dat de Raad dit beleidsakkoord nog niet formeel heeft goedgekeurd is, naast het
groeiende verzet van de ruime beweging ten voordele van vrije software, de uitgevers van software, de
programmeurs, de wetenschappers en het midden- en kleinbedrijf, en de tegenkantingen op het niveau van
de nationale parlementen, ook te wijten aan het verzoek van het Nederlandse parlement aan de regering

(7) PB C 151 E van 25.6.2002, blz. 129.
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opdat zij haar steun aan het voorstel voor een richtlijn zou intrekken, m.a.w. dat de Nederlandse regering
tegen het beleidsakkoord zou stemmen.

Het is alom bekend dat het voorstel in kwestie geen oplossingen aanreikt voor de economische,
wetenschappelijke en culturele uitdagingen die op de softwaresector afkomen, noch inspeelt op de noodzaak
de innovatie en de technologische ontwikkeling te bevorderen, en al evenmin rekening houdt met de belangen
van het MKB. Het voorstel heeft wel als doel de weg te effenen naar de octrooieerbaarheid van de menselijke
kennis en aldus de belangen en de machtspositie van de grote multinationals uit de sector te bevorderen.

Gelet op het feit dat van vele zijden gewaarschuwd wordt voor de impact van de richtlijn, voor het geval dat
zij zou worden aangenomen, in het bijzonder de ernstige gevolgen voor de technologische ontwikkeling en
de innovatie, rijst de vraag waarom de Raad dit voorstel voor een richtlijn niet verwerpt en het beleidsakkoord
van 18 mei 2004 naar de prullenmand verwijst?

Antwoord

De Raad wil benadrukken dat in tegenstelling tot de verwachtingen die de geachte afgevaardigde heeft
geschetst het politiek akkoord dat door de Raad voor de Mededinging op 18 mei 2004 is bereikt, formeel
zal worden aangenomen zodra de procedurele kwesties zijn opgelost. Naar verwachting zal de Raad zijn
gemeenschappelijk standpunt eind november of begin december 2004 aannemen.

De Raad is er niet van op de hoogte dat een meerderheid in hetzij de Raad of het Europees Parlement uiting
heeft gegeven aan twijfel over de noodzaak om wetgeving op het betreffende vlak aan te nemen teneinde
alle betrokken belanghebbenden de absolute rechtszekerheid te verschaffen die zij nodig hebben.

De Raad deelt het oordeel van de geachte afgevaardigde om twee redenen niet. Ten eerste is de Raad van
mening dat haar standpunt slechts een codificering inhoudt van de bestaande wettelijke praktijk in de gehele
Europese Unie. De tweede en meest belangrijke reden is dat de Raad ervan overtuigd is dat haar standpunt
het juiste evenwicht vormt tussen enerzijds de noodzaak om de innovatie te bevorderen zonder dat de
concurrentie binnen de softwaresector wordt gesmoord, en anderzijds de noodzaak om de belangen van
alle betrokkenen, waaronder consumenten en KMO's, te beschermen.

*
*     *

Vraag nr. 29 van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0353/04)

Betreft: Armoede en sociale uitsluiting in de EU

Volgens de laatste gegevens die de Statistische Dienst van het Nationale Centrum van Sociale Studies onlangs
heeft gepubliceerd, leeft 19.3 procent tot 22.6% van de Grieken onder de armoedegrens (lager inkomen dan
60% van het communautaire gemiddelde), met personen boven de 65 jaar, werklozen en gepensioneerden
als de meest kwetsbare categorieën.

In welke sectoren meent de Raad dat Griekenland, waar het gaat om de uitvoering van het Actieprogramma
tegen sociale uitsluiting 2000-2006, niet aan de doelstellingen heeft beantwoord, en beschikt hij over een
dienovereenkomstige beoordeling voor de andere EU-landen?

Zijn er in het kader van het Nederlandse voorzitterschap concrete initiatieven en maatregelen genomen voor
de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting? Zal de Raad de Commissie voorstellen met nieuwe
initiatieven te komen voor de bestrijding van sociale uitsluiting, met name nu het Programma ten einde
loopt?

Antwoord

Zoals de geachte afgevaardigde ongetwijfeld weet is het niet aan de Raad om zich uit te spreken over de wijze
waarop de lidstaten hebben beantwoord aan de doelstellingen van het Actieprogramma tegen de sociale
uitsluiting 2000-2006. Een evaluatie van dat programma is nog niet beschikbaar.

Tijdens de zitting van 4 maart 2004 heeft de Raad zijn goedkeuring verbonden aan het gezamenlijk verslag
van de Commissie en de Raad inzake de resultaten van de bestudering van de nationale actieplannen voor
sociale integratie (2003-2005). In dit verslag wordt aangegeven dat Griekenland de sociale bescherming als
de hoeksteen beschouwt van zijn algemene ontwikkelingsstrategie. Het plan van Griekenland omvat algemene
beleidslijnen, met name op het gebied van economische groei en structurele verandering, met het oog op
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handhaving van het groeitempo van de sociale uitgaven, terwijl tegelijkertijd concrete beleidsmaatregelen
worden uitgewerkt tegen armoede en sociale uitsluiting.

De bevordering van de sociale samenhang vormt een van de kerndoelen van de strategie van Lissabon, en
daaronder valt de modernisering van de sociale stelsels teneinde ze beter te laten functioneren, een betere
bestrijding van de armoede en de bevordering van de sociale integratie.

Er zij overigens op gewezen dat de tussentijdse evaluatie van de gehele strategie van Lissabon het onderwerp
zal zijn van het verslag van de Groep op hoog niveau onder leiding van de heer Kok, dat begin November
zal worden gepresenteerd.

Overigens heeft het Nederlands voorzitterschap zeer recentelijk een rondetafel georganiseerd over de
ervaringen die in de twee fasen van de actieplannen voor sociale integratie zijn opgedaan. Deze rondetafel
had tot doel een bijdrage te leveren aan de evaluatie van het proces van open coördinatie voor het beleidsterrein
van de sociale integratie. De Commissie heeft haar intentie kenbaar gemaakt om in 2005 over te gaan tot
een evaluatie van dit proces.

Bovendien heeft het Nederlands voorzitterschap op 8 en 9 november aanstaande een conferentie georganiseerd
met het oog op de verkenning van alle thema’s die als prioritair aangemerkt kunnen worden in het kader
van de nieuwe sociale agenda voor de periode 2006-2010.

*
*     *

Vraag nr. 30 van Diamanto Manolakou (H-0360/04)

Betreft: Strafbaarstelling van boerenacties en veroordelingen van vakbondsleden

Een groot aantal landbouwers zullen de komende tijd terecht moeten staan voor hun deelname aan de
boerenbetogingen van de laatste jaren. Begin november zullen tientallen boeren uit Larissa terechtstaan op
beschuldiging van, alweer, "belemmering van het verkeer" tijdens de grote protestacties van landbouwers in
2002. De boeren zullen op het verdachtenbankje moeten plaatsnemen omdat zij voor hun rechten zijn
opgekomen. Met deze nieuwe strafvervolging tegen de boeren laat de Griekse regering niet alleen haar
dictatoriale gezicht zien, maar ook haar verachting voor de landbouwer. Vóór de verkiezingen had men
beloofd een einde te zullen maken aan stelselmatige vervolging van de boeren, kennelijk om stemmen te
winnen, maar zeven maanden na aantreden van de nieuwe regering wordt deze vervolging van boeren met
onverminderde ijver voortgezet.

Hoe luidt het standpunt van de Raad over de vraag of dergelijke praktijken niet een strafbaarstelling van
vakbondsactiviteiten opleven en in conflict komen met de verschillende handvesten voor de bescherming
van de mensenrechten, zoals het stakingsrecht en het vakbondsrecht?

Antwoord

De Raad wil de geachte afgevaardigde erop wijzen dat het niet de taak van de Raad is uitspraken te doen over
zaken die voor een gerechtshof in een van de lidstaten dienen.

*
*     *

Vraag nr. 31 van Athanasios Pafilis (H-0361/04)

Betreft: Schending van fundamentele democratische rechten door installatie en handhaving van
1600 bewakingscamera's in Attica

Langs de wegen van Athene, Pireus en van andere plaatsen in Attica zijn met geweldige kosten meer dan
1600 bewakingscamera's geïnstalleerd. Aanvankelijk heette het dat die camera's ter beveiliging van de
Olympische Spelen moesten dienen maar inmiddels zouden zij voor de verkeersregeling zijn bestemd. Zij
worden echter ook gebruikt voor registratie van volksdemonstraties en van de deelnemers daaraan. De
mogelijkheden van die camera voor bewaking, herkenning en afluisteren van telecommunicatiemiddelen
heeft de Griekse regering openlijk toegegeven, ofschoon het centrale beheerssysteem, dat zich in handen
bevindt van buitenlandse entiteiten, zelfs voor hogere functionarissen van de veiligheidsdiensten niet
toegankelijk is.

Mijn vraag aan de Raad luidt, of hij bekend is met deze maatregelen, of hij daarmee kan instemmen, of hij
van mening is dat de installatie en het gebruik van dergelijke middelen een grove schending oplevert van de
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grondrechten zoals de eerbiediging van persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer, en vooral het
recht van deelname aan collectieve en sociale strijdbare acties.

Antwoord

De Raad wil de geachte afgevaardigde erop wijzen dat het niet de taak van de Raad is uitspraken te doen
inzake de verenigbaarheid van maatregelen die in een lidstaat worden genomen voor de binnenlandse
wetshandhaving met de normen voor de mensenrechten.

*
*     *

Vraag nr. 32 van Hans-Peter Martin (H-0365/04)

Betreft: Statuut voor de leden van het Europees Parlement

Al jarenlang wordt er onderhandeld over een statuut voor de leden van het Europees Parlement. Steeds weer
werd toegezegd deze onderhandelingen af te ronden.

Is het juist dat de Nederlandse Raadsvoorzitter deze onderhandelingen niet wil voortzetten en zo ja, waarom?

Is het juist dat de Raad, dan wel de vier dwarsliggende regeringen het Europees Parlement niet hebben
meegedeeld waarom de onderhandelingen in januari 2004 niet zijn afgerond?

Ziet de Raad bepaalde gronden die het Parlement van de EU zouden kunnen belemmeren, ook zonder
ledenstatuut over te gaan tot op feitelijke kosten gebaseerde afrekeningen van reiskosten, e.d.?

Antwoord

Op 24 september 2004 benadrukte de heer BALKENENDE in zijn antwoord op een brief van de Voorzitter
van het Europees Parlement, de heer BORRELL FONTELLES, dat het voorzitterschap bereid is elk nieuw
initiatief dat wordt ontplooid en dat kan rekenen op brede steun in het Parlement, op formele dan wel
informele basis te bespreken ter voorbereiding op een mogelijk debat over dit onderwerp in de Raad.

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 28 januari 2004 legde het voorzitterschap
van de Raad bij monde van minister Dick ROCHE een uitgebreide verklaring af waarin met redenen werd
omkleed waarom op de bijeenkomst van de Raad van 26 januari 2004 de vereiste steun, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 190, lid 5 van het Verdrag, voor het ontwerpstatuut ontbrak.

Ten aanzien van de laatste vraag ziet de Raad geen gronden die het Parlement van de EU zouden kunnen
belemmeren, ook zonder ledenstatuut over te gaan tot op feitelijke kosten gebaseerde afrekeningen van
reiskosten.

*
*     *

Vraag nr. 33 van Ryszard Czarnecki (H-0368/04)

Betreft: Openstelling van de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren

Zou de Raad, gezien de verplichte overgangsperioden voor de openstelling van de arbeidsmarkt van de EU
voor burgers uit de nieuwe lidstaten, kunnen mededelen of hij in de komende maanden een "opening van
de deur" van de communautaire arbeidsmarkt overweegt middels de vaststelling van kwantitatieve quota
voor personen die in bepaalde sectoren werken (b.v. verpleegsters, artsen, informatici enz.) waarin er in
bepaalde landen van de "oude Unie" een tekort bestaat, ten einde tegemoet te komen aan de belangen van
de werkgevers in de 15 "oude lidstaten" en die van de werknemers in de 10 "nieuwe lidstaten"?

Antwoord

Zoals ook al bij eerdere uitbreidingen is overeengekomen voorziet het Toetredingsverdrag voor de acht
landen in Midden- en Oost-Europa die zich op 1 mei 2004 hebben aangesloten bij de EU in een
overgangsperiode inzake het vrije verkeer van werknemers.

Dit verdrag voorziet in een periode van twee jaar tijdens welke de lidstaten van de EU van 15 hun eigen
nationale maatregelen kunnen toepassen. Dit kunnen bilaterale overeenkomsten zijn, maar ook maatregelen
die in de praktijk resulteren in volledige toegang tot de arbeidsmarkt. Na deze periode zullen er evaluaties
worden gehouden en kunnen dergelijke maatregelen, afhankelijk van de uitkomst, nog maximaal drie jaar
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worden voortgezet, waarna de overgangsregeling in principe ten einde is gekomen. Alleen in uitzonderlijke
en ernstige gevallen zal een lidstaat van de EU van 15 de mogelijkheid hebben de nationale maatregelen tot
het einde van het zevende jaar na de toetreding te blijven handhaven. De Raad onderstreept dat de lidstaten
van de EU van 15 voorrang dienen te verlenen aan staatsburgers uit de betreffende acht nieuwe lidstaten
boven niet uit de EU afkomstige arbeid en wil de nadruk leggen op de belangrijke rol die differentiatie en
flexibiliteit vervullen in de regeling voor het vrije verkeer van werknemers. De lidstaten van de EU van 15
dienen ernaar te streven de toegang voor staatsburgers afkomstig uit de betreffende acht nieuwe lidstaten
krachtens hun nationale wetgeving te verbeteren, teneinde sneller toe te werken naar de feitelijke
verwezenlijking van het acquis.

Hieruit volgt dat de arbeidsmogelijkheden in de EU voor staatsburgers uit de acht nieuwe lidstaten waarop
de overgangsregeling van toepassing is, na de toetreding aanzienlijk zouden moeten verbeteren, ook voor
uitoefenaars van de beroepen die door de geachte afgevaardigde zijn genoemd. Er zij echter nogmaals op
gewezen dat het tijdens de overgangsperiode de lidstaten zijn die zullen beslissen over nationale maatregelen,
welke onder meer bilaterale overeenkomsten, quota en volledige openstelling kunnen behelzen.

*
*     *

VRAGEN AAN DE COMMISSIE

Vraag nr. 49 van Agustín Díaz de Mera García Consuegra (H-0332/04)

Betreft: IZAR

De Commissie heeft verklaard dat de door het Spaanse nationale scheepsbouwbedrijf IZAR ontvangen steun
illegale staatssteun is. Als gevolg daarvan bevindt dit bedrijf, waarvan zowat 50.000 arbeidsplaatsen
rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk zijn, zich thans in een onhoudbare situatie, die kan leiden tot
definitieve sluiting.

Vindt de Commissie dat de Europese Unie zich de sluiting kan permitteren van een scheepswerf die wat het
ontwerpen en bouwen van schepen voor het transport van vloeibaar aardgas betreft tot de beste ter wereld
behoort, in een periode waarin er onder de bevolking ongerustheid bestaat over de energievoorziening? Het
zijn bovendien Koreaanse en Japanse bedrijven die van de sluiting van IZAR zullen profiteren. Moeten wij
uit dit alles afleiden dat de Commissie de handhaving van de capaciteit van Europa om vloeibaar aardgas te
vervoeren niet van strategisch belang acht, terwijl deze energiebron van alle concurrenten van aardolie die
is waarvan het verbruik de komende jaren naar verwachting het sterkst zal toenemen?

Antwoord

De Commissie is niet van oordeel dat haar besluiten inzake overheidssteun met betrekking tot IZAR in
tegenspraak zijn met de doelstelling van de EU van continuïteit van de voorziening. De Commissie wijst
erop dat verscheidene andere scheepswerven in de EU over het vermogen en de ervaring beschikken om
LNG-tankers te bouwen.

De kwestie van oneerlijke praktijken in de wereldscheepsbouw, met name in verband met de lage prijzen
die door Koreaanse scheepswerven voor de bouw van LNG-tankers worden geboden, wordt door de
Gemeenschap behandeld in de vorm van een geschillenbeslechtingzaak (DS 273), waarover de WTO
binnenkort een uitspraak zal doen.

Daarnaast is het onduidelijk welke productiefaciliteiten van IZAR operationeel mogen blijven en of hiertoe
ook de locaties behoren die momenteel worden gebruikt voor de productie van LNG-tankers.

De Commissie wil ook benadrukken dat zij verschillende klachten heeft ontvangen van concurrenten in de
EU over de steun die is verleend aan de Spaanse overheidsscheepswerven.

*
*     *
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Vraag nr. 50 van Mia De Vits (H-0351/04)

Betreft: Commissie economische zaken (6.10.2004): discussie over de organisatie en financiering
van diensten van algemeen economisch belang

Het Witboek Corporate Governance en het ontwerp van Europese Grondwet voorzien in een open,
transparante en regelmatige dialoog met het maatschappelijk middenveld bij het tot stand komen en
ontwikkelen van het beleid van de EU en in overleg met de betrokken partijen en dit op ruime schaal.

Gelet op de sociale impact van de dienstverlening van algemeen belang op het leven van alle inwoners is het
belangrijk al de relevante actoren in de voorbereiding van het dossier en de beleidsteksten over de financiering
van diensten van algemeen belang te betrekken.

Kan de Commissie mededelen of zij en meer bepaald het DG Concurrentie in het kader van de opstelling
van haar documenten de betrokken partijen (sociale partners, verenigingen van steden en gemeenten, comité
van de regio's, consumentenverenigingen, e.d.) geraadpleegd heeft? Indien ja, welke partijen werden
geraadpleegd en op welke wijze werd er met hun opmerkingen rekening gehouden?

Indien deze raadpleging nog niet gebeurd is, heeft de Commissie de intentie dat alsnog te doen?

Antwoord

De Commissie is voornemens om wetgevingsvoorstellen in te dienen die de rechtszekerheid moeten vergroten
van ondernemingen die diensten van algemeen belang moeten leveren en uit dien hoofde staatssteun
ontvangen. De Commissie heeft een ontwerpbeschikking opgesteld op basis van artikel 86, lid 3 van het
Verdrag alsmede een ontwerp van een communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van
compensatie voor openbare dienstverlening. In deze ontwerpen wordt precies aangegeven onder welke
voorwaarden de lidstaten compensatie in de vorm van staatssteun mogen verlenen voor openbare
dienstverlening overeenkomstig de communautaire regelgeving inzake staatssteun. De beschikking op basis
van artikel 86, lid 3 moet er in het bijzonder voor zorgen dat compensatiebedragen onder een nog nader te
bepalen drempel niet van te voren behoeven te worden aangemeld. De Commissie overweegt voorts de
beschikking uit te breiden tot ziekenhuizen en sociale woningbouw.

De voorstellen werden opgesteld na een brede openbare raadpleging op basis van het Groenboek van de
Commissie over diensten van algemeen belang in Europa. De Commissie heeft de voorstellen voor advies
voorgelegd aan het Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. Het Comité
van de Regio's heeft op 29 september 2004 advies uitgebracht. De Commissie is thans in afwachting van de
adviezen van het Parlement en het Economisch en Sociaal Comité.

De experts van de lidstaten werden in april 2004 geraadpleegd over deze wetgevingsvoorstellen en zo nodig
zullen zij in 2005 opnieuw worden geconsulteerd.

De Commissie heeft de wetgevingsvoorstellen ook op de internetsite van het Directoraat-generaal Mededinging
gezet zodat alle belanghebbenden hierop commentaar kunnen leveren.

Naar aanleiding van de opmerkingen zal een definitieve versie van de ontwerpteksten worden opgesteld.

*
*     *

Vraag nr. 56 van Glyn Ford (H-0283/04)

Betreft: Nog steeds sterven dolfijnen in Zuidwest-Engeland

Onlangs werd bericht dat de Commissie geweigerd heeft een verbod op spantrawlvisserij in overweging te
nemen, ondanks nieuwe bewijzen dat honderden dolfijnen zijn gestorven als rechtstreeks gevolg van het
feit dat zij in netten verstrikt raken. Kan de Commissie mededelen op welke gronden zij deze bewijzen denkt
te kunnen negeren en wat er naar haar verwachting zal gebeuren met de aantallen dolfijnen ten zuidwesten
van de Engelse - en ook Europese - kustlijn als gevolg van haar besluit niet op Europees niveau in te grijpen?

Antwoord

De Commissie is blij met deze gelegenheid om haar standpunt te presenteren inzake het probleem van de
bijvangst van walvisachtigen in de spantrawlvisserij op zeebaars, een onderwerp waaraan recentelijk
aanzienlijke aandacht is besteed in de pers.
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De Commissie heeft in juli inderdaad een verzoek ontvangen van het Verenigd Koninkrijk om noodgedwongen
stopzetting van de visserij op zeebaars met spantrawlers in het Westelijk Kanaal, op grond van het argument
dat de huidige omvang van de bijvangst een bedreiging zou kunnen vormen voor de populatie van de gewone
dolfijn. Na zorgvuldige bestudering van dit verzoek heeft de Commissie besloten het te verwerpen.

De reden hiervoor is dat de Commissie van oordeel is dat niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden die
de noodprocedure rechtvaardigt waarin artikel 7 van Verordening 2371/2002 inzake het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid voorziet. De spantrawlvisserij op zeebaars vindt plaats in de winter, waarbij de visserij-inspanning
uitdrukkelijk geconcentreerd is in de maanden februari en maart. De onmiddellijke stopzetting door middel
van een noodprocedure van de Commissie leek, alle argumenten ten spijt, niet gerechtvaardigd, gezien het
feit dat ook indien de normale communautaire procedures worden gevolgd, waarbij eerst wetenschappelijke
deskundigen en alle betrokken partijen worden geraadpleegd, er nog genoeg tijd zal zijn om de eventueel
noodzakelijke maatregelen aan te nemen voordat het hoofdseizoen voor deze vorm van visserij begint.

Daarnaast acht de Commissie het niet waarschijnlijk dat de onmiddellijke maatregelen die door het Verenigd
Koninkrijk zijn voorgesteld het gewenste resultaat hadden opgeleverd. Volgens de beschikbare gegevens
zou een verbod op de toepassing van de spantrawltechniek voor de zeebaarsvangst in het Westelijk Kanaal
simpelweg kunnen leiden tot verschuivingen van visserijactiviteiten, waarbij andere vormen van visserij
zouden worden toegepast in hetzelfde gebied, of de bewuste techniek in aangrenzende gebieden zou worden
aangewend, zonder dat dit noodzakelijk zou leiden tot een vermindering van de bijvangst van dolfijnen. De
achtergrondinformatie die bij het Britse verzoek was gevoegd bood geen opzienbarend nieuw bewijs inzake
de toepasselijkheid van de maatregel. De noodzaak om een alomvattend toezicht uit te oefenen op de diverse
vormen van trawlvisserij die in dit gebied worden toegepast alvorens er precieze uitspraken over
beperkingsvoorschriften kunnen worden gedaan, is reeds door het Parlement onderkend en eerder dit jaar
door de Raad bevestigd, toen die in april 2004 Verordening nr. 812/2004 (EG) tot vaststelling van maatregelen
betreffende de bijvangsten van walvisachtigen bij de visserij, aannam. Het betreffende alomvattende toezicht
zal per 1 januari 2005 een aanvang nemen.

Dit gezegd hebbende, hecht ook de Commissie er groot belang aan dat er gepaste maatregelen worden
genomen om de bijvangst van walvisachtigen te beperken en is zij uitdrukkelijk voornemens om in nauwe
samenwerking met alle betrokkenen te werken aan een oplossing voor dit probleem.

*
*     *

Vraag nr. 57 van Georgios Karatzaferis (H-0285/04)

Betreft: Provocerende uitlatingen van Albanese premier

De premier van Albanië, Fatos Nano, heeft zowel vlak voor als na de voetbalwedstrijd tussen de nationale
ploeg van Griekenland, Europese kampioen, en de nationale ploeg van Albanië (op 4 september 2004 te
Tirana) ongehoorde uitlatingen gebezigd die het fanatisme en de gevoeligheden tussen Grieken en Albanezen
alleen maar kunnen verscherpen, en op 9 september 2004 de Grieken ook nog beschuldigd van "racisme
en xenofobie", en dat terwijl algemeen bekend is dat er tenminste anderhalf miljoen van zijn landgenoten
(legaal of illegaal) naar Griekenland zijn gekomen en aldaar leven en werken, en waardevolle deviezen naar
hun land sturen. Intussen hebben leden van de Griekse etnische minderheid in Derwitzani in Noord-Ipiros
geklaagd dat Albanezen na afloop van voornoemde voetbalwedstrijd en gedurende de dagen daarna brand
hebben gesticht in hun huizen. Past de houding van F. Nano een democratisch leider van een democratisch
land dat nauwere betrekkingen wenst met de EU en door de EU financieel wordt gesteund?

Antwoord

De Commissie is op de hoogte van een aantal gewelddadige incidenten die plaatsvonden na de voetbalwedstrijd
tussen Albanië en Griekenland van 4 september 2004 en die de dood van een Albanees staatsburger tot
gevolg hadden. In dit verband veroordeelt de Commissie alle vormen van geweld.

Wat betreft de Albanees-Griekse betrekkingen: de Commissie beschikt niet over informatie over eventuele
extreme standpunten die de Albanese premier voor of na deze voetbalwedstrijd zou hebben uitgedragen.

Binnen het kader van de bilaterale betrekkingen tussen de EG en Albanië zal de Commissie bij de Albanese
autoriteiten blijven aandringen op volledige eerbiediging van de rechten van minderheden, zijnde een
belangrijk element voor de vooruitgang van Albanië in het stabiliserings- en associatieproces.
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*
*     *

Vraag nr. 58 van Manolis Mavrommatis (H-0286/04)

Betreft: Vrij verkeer van personen (atleten) in de 25 lidstaten

Is er in het kader van het vrije verkeer van personen (werknemers), waartoe ook de categorie atleten behoort,
een institutioneel kader vastgesteld ter bescherming van het nationale karakter van sportwedstrijden in de
25 lidstaten?

Hoe staat het met de samenwerking tussen de Europese Unie en de FIFA en de UEFA, en in welke mate worden
de door hen gesloten type-overeenkomsten nageleefd op het gebied van het vrije verkeer van voetballers?

Antwoord

Met betrekking tot de vragen die de geachte afgevaardigde aan de orde stelt, wil de Commissie de volgende
opmerkingen maken:

1. Er is geen specifiek wettelijk kader vastgelegd voor de bescherming van het karakter van de sport in de 25
lidstaten. De wijze waarop de communautaire regels inzake het vrije verkeer van werknemers wordt toegepast
op sportlieden wordt niet behandeld in een specifiek communautair wettelijk voorschrift, maar vloeit voort
uit de bestaande jurisprudentie van het Europees Gerechtshof(8). Het Hof heeft beslist dat sport aan de
communautaire wetgeving gebonden is voor zover het gaat om een economische activiteit, ongeacht de
vraag of het beroepsatleten of amateurs betreft. Het Hof heeft daarnaast onderstreept dat uitsluitend regels
betreffende onderwerpen die van zuiver sportief belang zijn, en derhalve niets te maken hebben met
economische activiteiten, niet onderworpen zijn aan de communautaire bepalingen inzake de vrijheid van
verkeer van personen en diensten.(9) Dergelijke regels, die betrekking hebben op de specifieke aard en context
van sportevenementen, zijn in feite inherent aan de organisatie en het goede verloop van sportcompetities
en kunnen daarom niet worden beschouwd als een schending van de communautaire regels inzake de vrijheid
van verkeer van werknemers en de vrijheid van dienstverlening. Indien een sportactiviteit de vorm heeft van
betaalde arbeid zal hierop in het bijzonder artikel 39 van het Verdrag (oud artikel 48) en het verbod op
discriminatie op grond van nationaliteit, vervat in de artikelen 12 en 39, van toepassing zijn. Bovendien zal
artikel 7, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de
Gemeenschap gelden, waarin wordt bepaald dat collectieve arbeidsovereenkomsten of enige andere regeling
betreffende het aanvaarden van arbeid niet-discriminerend moeten zijn. Een en ander geldt ongeacht de
vraag of dergelijke overeenkomsten worden opgesteld door overheidsinstanties of particuliere organisaties.

Het Hof heeft in haar uitspraak in zaak C-415/93 - Bosman(10) van 15 december 1995 en in daarop volgende
zaken beslist dat bij profvoetbal duidelijk sprake is van een economische activiteit waarop het Verdrag kan
worden toegepast. Het Hof besliste verder dat het systeem van transfervergoedingen niet verenigbaar was
met artikel 39 van het Verdrag. Ook stelde het Hof dat artikel 39 het bestaan van regels waarmee het aantal
profspelers uit andere lidstaten dat meespeelt in een voetbalcompetitie wordt beperkt, uitsloot.

2. Op basis van het Bosman-arrest heeft de FIFA zijn reglementen over de status en transfer van spelers na
langdurig overleg gewijzigd. Een van de belangrijkste kwesties hierbij was de noodzaak een gepast evenwicht
te vinden tussen het fundamentele recht van de speler op vrij verkeer en de stabiliteit van de contracten tussen
voetbalclub en spelers binnen de specifieke context van de sport. Het resultaat van de besprekingen werd
bekendgemaakt op 5 mei 2001, na afloop van een bijeenkomst van leden van de Commissie met
verantwoordelijkheid voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Mededinging, en Onderwijs en Cultuur, met
de FIFA en de UEFA. Als gevolg trad het nieuwe FIFA-reglement voor internationale transfers van voetballers
per 1 september 2001 in werking. In het geval dat er een meningsverschil over de toepassing van deze regels
ontstaat, beveelt de Commissie aan om dit, wanneer mogelijk, in eerste instantie te laten behandelen door
de betreffende federaties van sportorganisaties, en indien dit niet tot een oplossing leidt, de zaak voor te
leggen aan een nationaal gerechtshof.

(8) Uitspraak van 12 december 1974 in zaak C-36/74 Walrave, ECR 1974, blz.1405, en uitspraak van 14 juli 1976 in
zaak 13/76. Dona ECR 1976, blz.1333.

(9) De rechtbank van eerste aanleg heeft onlangs in haar uitspraak van 30 september 2004, in zaak T-313/02
Meca-Medina and Majcen vs. de Commissie van de Europese Gemeenschappen, bevestigd dat deze benadering ook
van toepassing is met betrekking tot de concurrentieregels van de EG.

(10) Jurispr. 1995, blz. I-4921.
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*
*     *

Vraag nr. 59 van Manuel Medina Ortega (H-0290/04)

Betreft: Sterfte onder spitsdolfijnen als gevolg van militaire oefeningen in de Atlantische Oceaan

Van 11 tot 16 juli werd op ongeveer 100 mijl ten noorden van de Canarische Eilanden en ten oosten van
Madeira de militaire oefening Majestic Eagle 04 gehouden, waaraan werd deelgenomen door oorlogsschepen
van verschillende lidstaten van de Europese Unie. Niet voor de eerste keer zijn daarbij als gevolg van het
gebruik van lage-frequentiesonar spitsdolfijnen aan land gespoeld.

Is de Commissie van plan, gezien de verklaringen die zij op 11 maart van dit jaar terzake voor de plenaire
vergadering van het Parlement heeft afgelegd, voorstellen in te dienen die erop gericht zijn het gebruik van
dit soort sonar in wateren van de exclusieve economische zone van de Unie te verbieden?

Antwoord

De Commissie wijst de geachte afgevaardigde op haar verklaring tijdens de plenaire zitting van het Europees
Parlement te Straatsburg op 11 maart 2004 over de effecten op het mariene milieu van lagefrequentiesonar.
In deze verklaring werd de strikte beschermingsstatus van walvisachtigen in EU-wateren in herinnering
geroepen en werd het Parlement geïnformeerd dat de Commissie de Internationale Raad voor de Verkenning
van de Zee (ICES) heeft verzocht een wetenschappelijke evaluatie uit te voeren inzake deze kwestie. Een
dergelijke evaluatie wordt gezien als een essentieel uitgangspunt voor de vaststelling van mogelijke toekomstige
maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat walvisachtigen het slachtoffer worden van akoestische
verontreiniging, en zo de naleving van de habitatrichtlijn te waarborgen.

Deze wetenschappelijke evaluatie is inmiddels begonnen en de ontwerpconclusies zullen naar verwachting
begin 2005 gereed zijn. De Commissie zal de resultaten van deze evaluatie bekend maken en met de lidstaten
die zitting hebben in de zogenaamde Habitatcommissie bespreken wat de beste manieren zijn om
walvisachtigen te beschermen tegen sonar en andere vormen van geluidsverstoring. De belanghebbenden
zullen ook bij deze besprekingen worden betrokken.

In verband met de bezorgdheid die de geachte afgevaardigde heeft geuit over het stranden van walvisachtigen
op de stranden van Fuerteventura en Lanzarote, dient vermeld te worden dat de Commissie in juli 2004 een
studie over deze zaak heeft ontvangen van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria.

Er is verzocht om aanvullende informatie over deze zaak. Op basis van een evaluatie van de studie en deze
aanvullende informatie zal de Commissie kunnen beoordelen of de Spaanse autoriteiten de juiste maatregelen
hebben genomen om aan hun verplichtingen in het kader van de richtlijn te kunnen voldoen.

*
*     *

Vraag nr. 60 van Ewa Hedkvist Petersen (H-0291/04)

Betreft: Regionale uitzondering voor belastingen op elektriciteit

In de noordelijke delen van Zweden zijn de verwarmingskosten van huizen vanwege het strengere klimaat
en de langere tijd waarin het koud is 25% hoger dan in de rest van het land. Ter compensatie van huishoudens
en ondernemingen in de dienstensector die op grond van hun geografische positie met deze hogere kosten
te maken hebben bestaat er al ongeveer twintig jaar een lager belastingtarief voor deze gebieden. De
consumenten in de betrokken streken betalen 75% van het volledige belastingtarief, dat aanzienlijk hoger
is dan het door de EU bepaalde minimum.

In november wordt het Zweedse verzoek behandeld om ook in de toekomst regionaal gedifferentieerde
belastingen op elektriciteit in Zweden toe te staan. Door welke overwegingen laat de Commissie zich hierbij
leiden met het oog op de regionale omstandigheden en op het feit dat de Zweedse elektriciteitsopwekking
weinig gevolgen voor het milieu heeft in vergelijking met de overige EU-landen?
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Antwoord

De Commissie heeft de verzoeken tot derogatie die door de lidstaten zijn ingediend uit hoofde van artikel
19 van de richtlijn inzake energieheffingen(11) in beraad, en houdt daarbij vooral rekening met het goed
functioneren van de interne markt, de noodzaak om eerlijke concurrentie te waarborgen en het communautaire
beleid op het gebied van volksgezondheid, milieu, energie en vervoer.

Zonder prejudicie op dit onderzoek heeft de Commissie, wat het “staatssteun”-aspect van de betreffende
maatregel aangaat, besloten geen bezwaar te maken(12) voor een periode die eindigt op 31 december 2005.
In dit besluit “steunmaatregelen”, dat is goedgekeurd vóór de inwerkingtreding van de richtlijn inzake
energieheffingen, wordt bepaald dat het “niet prejudicieert op de verenigbaarheid van de maatregel met de
toekomstige richtlijn inzake energieheffingen die op 1 januari 2004 in werking moet treden. De Commissie
herinnert Zweden eraan dat het de nodige maatregelen kan voorstellen om de verenigbaarheid van de
betreffende maatregelen te waarborgen.”

Nadat Zweden in augustus 2004 een verzoek om afwijking heeft ingediend uit hoofde van voornoemd artikel
19 is op dit ogenblik een onderzoek uit fiscaal oogpunt van het Zweedse verzoek gaande.

*
*     *

Vraag nr. 61 van Esko Olavi Seppänen (H-0292/04)

Betreft: Ontmanteling van de kabinetten van de commissarissen

De Commissie-Prodi zal spoedig haar werkzaamheden beëindigen. Een groot aantal leden van de kabinetten
van de vertrekkende commissarissen zal volgens berichten in de pers worden benoemd op vaste posten
binnen de Commissie. Weet de Commissie hoeveel leden van kabinetten van commissarissen het afgelopen
half jaar zijn benoemd op posten binnen de Commissie? Gelden voor deze personen dezelfde eisen op het
gebied van vergelijkende onderzoeken en aanstellingen als voor andere functionarissen?

Antwoord

Naar aanleiding van de vraag die de geachte afgevaardigde onder verwijzing naar “berichten in de pers” stelt
zijn er verschillende kwesties die aan de orde komen:

Op de eerste plaats: tijdelijke kabinetsleden die tot functionarissen op bestuursposten worden benoemd:

Dergelijke aanstellingen hebben in de door de geachte afgevaardigde genoemde periode niet plaatsgevonden
(noch via vergelijkende onderzoeken, noch via selectieprocedures conform artikel 29, lid 2 van het Statuut).
De Commissie wil ook verklaren dat voor tijdelijke kabinetsleden dezelfde regels gelden bij vergelijkende
onderzoeken en aanstellingen als voor ieder ander.

Op de tweede plaats: in een kabinet gedetacheerde functionarissen die op bestuursposten worden aangesteld:

Sinds het begin van 2004 zijn een aantal kabinetsleden – die in de periode van januari tot de datum van de
vraag van de geachte afgevaardigde reeds functionarissen waren – aangesteld op bestuursfuncties, en wel als
volgt:

er hebben twee aanstellingen tot directeur-generaal of gelijkwaardige functies plaatsgevonden van ambtenaren
die lid waren van een kabinet. Deze aanstellingen werden toegewezen aan functionarissen van de Commissie
die respectievelijk in categorie A*15 en A*14 waren ingedeeld;

er hebben zeven aanstellingen plaatsgevonden op het niveau van directeur of gelijkwaardige functies, van
ambtenaren die in kabinetten werkzaam waren. Van deze aanstellingen hebben er vijf plaatsgevonden naar
aanleiding van interne publicaties en twee naar aanleiding van externe publicaties.

er hebben twee aanstellingen tot de functie van eenheidshoofd plaatsgevonden van ambtenaren die werkzaam
waren in kabinetten.

(11) Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor
de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz.51), laatstelijk gewijzigd bij de
Richtlijn 2004/75/EG (PB L 157 van 30.04.2004, blz. 100).

(12) Zaak " C 42/03 (ex NN 3/B/01) — Zweden" (PB C 189 van 09.08.2003, blz.6).
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Op de derde plaats: tijdelijke kabinetsleden die zijn aangesteld als functionarissen op niet-bestuursposten:

In het afgelopen half jaar zijn er geen voormalige tijdelijke kabinetsleden geworven voor niet-bestuurlijke
functies. Er dient ook vermeld te worden dat er een intern vergelijkend onderzoek aan de gang is, waarbij
tijdelijke leden van kabinetten die succesvol zijn als kandidaat kunnen toetreden tot het Europees
ambtenarenapparaat. In categorie A* gaat het om negen van dergelijke tijdelijke kabinetsleden, op een totaal
van 1239 deelnemers (0,726%). Voor de categorieën B* en C* zijn deze getallen respectievelijk 73 op 1939
deelnemers (3,76%) en 15 op 188 deelnemers (7,9%).

De Commissie is de geachte afgevaardigde erkentelijk voor deze gelegenheid om de precieze feiten bekend
te maken en hoopt dat de geachte afgevaardigde deze informatie zal gebruiken om de verzinsels die door
sommige elementen van de pers zijn voortgebracht, te weerleggen.

*
*     *

Vraag nr. 62 van Carl Schlyter (H-0293/04)

Betreft: Kritische toepassingsgebieden voor methylbromide

Tijdens de conferentie van de partijen bij het Protocol van Montreal in november 2003 zijn de
onderhandelingen over de vraag welke uitzonderingen op het algemene verbod op methylbromide voor
zogenoemde "kritische" toepassingsgebieden zouden moeten gelden, mislukt.

Waarom deed de EU op deze conferentie voorstellen voor en gaf zij steun aan uitgebreide internationale
uitzonderingen op het algemene verbod op methylbromide die een duidelijke overschrijding betekenen van
de bestaande grenswaarden voor methylbromide op grond van EU-verordening (EG) 2037/2000(13) en die
neerkomen op een geleidelijke invoering van deze stof op een tijdstip waarop methylbromide volgens de
plannen juist moet worden afgeschaft?

Wat gebeurt er als de onderhandelingen over het Protocol van Montreal ertoe leiden dat de EU het recht heeft
meer methylbromide toe te passen dan wat overeenkomstig de huidige regeling is toegestaan - bestaat dan
het risico dat de regelgeving herzien wordt om van die mogelijkheid gebruik te maken?

Antwoord

Wat het voorstel van de Gemeenschap betreft, de totale hoeveelheid waar deze lidstaten om verzocht hebben
en die rechtstreeks onder het Protocol van Montreal werd geplaatst was 4 577 ton, hetgeen gelijkstaat aan
23,7 procent van de totale hoeveelheid methylbromide die in 1991 in de Europese Gemeenschap werd
gebruikt voor gecontroleerde toepassingen. Het gebruiksniveau van 1991 wordt beschouwd als het
“basisniveau” omdat alle reductiestappen die de ontwikkelde landen verplicht zijn te nemen afgezet worden
tegen dit basisniveau van 1991.

Krachtens Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen is de hoeveelheid
methylbromide die in 2004 op de gemeenschappelijke markt gebracht mocht worden beperkt tot 4 813
ton. De hoeveelheid waarom in 2005 voor kritische toepassingsgebieden is verzocht lag 4,9 procent lager
dan de hoeveelheid die in 2004 gebruikt mocht worden. Aangezien de hoeveelheid waarom verzocht is voor
kritische toepassingsgebieden minder is dan die in het voorgaande jaar, moet dit beschouwd worden als
“geleidelijke afschaffing” (ook al is de afname nogal minimaal) en niet als “geleidelijke invoering” van
methylbromide.

Wat de internationale uitzonderingen betreft, tijdens de conferentie van de partijen te Nairobi vroegen acht
partijen om meer dan 20 procent van hun basisniveau, waarvan vijf partijen verzochten om meer dan 25
procent van hun basisniveau. De Verenigde Staten vroegen de partijen om toestemming voor 39 procent
van hun basisniveau. De hoeveelheid methylbromide waar alleen al de Verenigde Staten om verzocht was
groter dan de totale hoeveelheid methylbromide waarom alle partijen tezamen verzochten.

De Europese Gemeenschap, alsmede veel ontwikkelingslanden die aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt
bij de geleidelijke afschaffing van methylbromide, konden het verzoek van de Verenigde Staten niet inwilligen.
De Europese Gemeenschap nam het standpunt in dat de bedoeling van het Protocol van Montreal was om
geen productie van methylbromide toe te staan die hoger ligt dan 30 procent van het basisniveau van een

(13) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1.
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partij, aangezien een hoger percentage beschouwd moet worden als de “geleidelijke invoering” in plaats van
de “geleidelijke afschaffing” van methylbromide.

Omdat de partijen geen overeenstemming konden bereiken, zijn de onderhandelingen vastgelopen en werd
er in maart 2004 een buitengewone conferentie van partijen belegd waar de besprekingen werden hervat.
Er werd overeenstemming bereikt over een grenswaarde van 30 procent voor de productie van methylbromide
noodzakelijk voor kritische toepassingsgebieden en bovendien bereikten de partijen overeenstemming over
enkele besluiten die de geleidelijke afschaffing van methylbromide voor kritische toepassingsgebieden moet
stimuleren.

Wat de laatste vraag betreft, noch het Protocol van Montreal noch Verordening (EG) nr. 2037/2000 bieden
een rechtsgrondslag voor het beperken van de hoeveelheid methylbromide voor kritische toepassingsgebieden.
Het is dan ook niet noodzakelijk Verordening (EG) nr. 2037/2000 op enigerlei wijze aan te passen zodat
hierin rekening wordt gehouden met de besluiten die de partijen genomen hebben over de hoeveelheid
methylbromide die in de EG voor kritische toepassingsgebieden geproduceerd mag worden.

*
*     *

Vraag nr. 63 van Seán Ó Neachtain (H-0294/04)

Betreft: Vervoersinitiatieven voor het westen van Ierland

Kan de Commissie meedelen welke nieuwe initiatieven op vervoersgebied zij zal nemen om de nadelen van
eilandregio's, zoals het westen van Ierland, te neutraliseren en zal zij met een ondubbelzinnige toezegging
komen dat er in de vervoerssector in het westen van Ierland sprake zal zijn van vrije concurrentie?

Antwoord

De nieuwe richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (TEN-T), zoals die zijn
vastgelegd in Beschikking nr. 884/2004/EG(14) van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004,
omvatten twee prioritaire projecten die direct of indirect betrekking hebben op het westen van Ierland:

1) De spoorweg-/autowegas Ierland/Verenigd Koninkrijk/Europese continent (project nr. 26). Medefinanciering
in het kader van het TEN-T-programma is respectievelijk van toepassing op twee wegtrajecten tussen
Cork-Dublin en Belfast, die naar verwachting in 2004 en 2005 voltooid zullen zijn, alsmede op het verbeteren
van het spoor tussen Cork-Dublin en Belfast, hetgeen naar verwachting in 2008 voltooid zal zijn.

2) Snelwegen van de zee voor het westen van Europa. Het initiatief snelwegen van de zee is een communautair
initiatief om een modaliteitsverandering te verwezenlijken en betere verbindingen naar eilanden en afgelegen
regio’s te realiseren door verkeersstromen te consolideren in een hoogwaardige intermodale keten die
gebaseerd is op de korte vaart. De Commissie is overgegaan tot raadpleging van partijen die geïnteresseerd
zouden zijn in de uitvoering van projecten in het kader van snelwegen van de zee onder het TEN-programma
door middel van een raadplegingsdocument dat op 30 juli 2004 is gepubliceerd, en waarop ook de Ierse
regering heeft gereageerd. De Commissie zal bij het opstellen van de oproep voor de selectieprocedure voor
2005 rekening houden met alle opmerkingen die zij ontvangen heeft.

Het feit dat een project deel uitmaakt van TEN-T betekent dat het in aanmerking komt voor communautaire
medefinanciering. Specifieke financiële steun van de Commissie dient aangevraagd te worden door de Ierse
regering, waarbij voldaan moet worden aan de vereisten die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr.
807/2004(15), welke op 21 april 2004 is ondertekend door het Parlement en de Raad.

In het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten (2007-2013) stelt de Commissie voor de communautaire
financiële steun voor prioritaire projecten, zoals die hierboven zijn genoemd, aanzienlijk te verhogen, met
hogere medefinancieringspercentages (tot 30 procent). Dit voorstel wordt op het moment door het Parlement
en de Raad onderzocht.

Naast de financiering in het kader van TEN-T ontvangt het westen van Ierland ook aanzienlijk bedragen uit
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het cohesiefonds om zijn vervoersinfrastructuur
te verbeteren, zowel ten behoeve van wegvervoer als openbaar vervoer.

(14) Beschikking 884/04/EG PB L 167 van 30.04.2004 en Rectificatie PB L 201 van 7.06.2004.
(15) PB L 143 van 30.04.2004.
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*
*     *

Vraag nr. 64 van Othmar Karas (H-0295/04)

Betreft: Belemmeringen voor de verwezenlijking van de Lissabon-strategie

Wat zijn de vijf belangrijkste juridische en praktische belemmeringen in de EU voor het bereiken van de
strategische doelstelling van Lissabon inzake concurrentie?

Antwoord

De strategie van Lissabon – zoals vastgesteld door de Europese Raad in maart 2000 – was bedoeld om de
destijds heersende dynamiek te ondersteunen door middel van een groter concurrentievermogen.

Het concurrentiebeleid is aangewezen als een van de belangrijkste pijlers van deze strategie omdat dit een
gemeenschappelijk speelveld moet creëren voor economische activiteiten binnen de gehele Unie. In dit
opzicht heeft de Commissie de nadruk gelegd op diverse hoofdprioriteiten ter ondersteuning van het bereiken
van onze doelen op concurrentiegebied.

Verlaging van de overheidssteun

In Lissabon heeft men de Raad, de Commissie en de lidstaten verzocht “hun inspanningen voort te zetten
om de mededinging te bevorderen en het algemene niveau van de overheidssteun te verlagen”. Tijdens de
Europese Raad van Stockholm hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om de overheidssteun, uitgedrukt
als percentage van het bruto binnenlands product (bbp), vanaf 2003 af te bouwen.

De meest recente editie van het scorebord voor staatssteun(16) bevestigt dat de lidstaten min of meer op het
juiste spoor zitten. Het totale volume staatssteun(17) dat de vijftien lidstaten in 2002 verleend hebben bedroeg
naar schatting 49 miljard euro of 0,56 procent van het bbp. Na de drastische daling van het totale steunvolume
gedurende het einde van de jaren negentig, is de totale steun blijven dalen, hoewel minder sterk dan in
voorgaande jaren, met een gemiddelde verlaging die in de periode 2000-2002 iets meer dan 1 miljard euro
per jaar bedroeg. Er bestaan nog altijd verschillen tussen de lidstaten, maar deze worden kleiner en nagenoeg
alle lidstaten houden zich aan de in Stockholm gedane toezeggingen.

Ombuigen van staatssteun

De andere toezegging die de lidstaten in Stockholm hebben gedaan betreft het ombuigen van de steun van
sectorale steunmaatregelen (die over het algemeen veel verstorender van aard zijn) naar steun voor horizontale
doelstellingen, die normaal gesproken gericht is op het corrigeren van specifieke marktimperfecties. Ook
hier zijn de resultaten bemoedigend. Ongeveer 73 procent van de totale steun (uitgezonderd landbouw,
visserij en vervoer) werd in 2002 toegekend voor horizontale doelstellingen, inclusief onderzoek en
ontwikkeling, kleine en middelgrote ondernemingen, milieu en regionale economische ontwikkeling. De
resterende 27 procent was steun bedoeld voor specifieke sectoren (voornamelijk de be- en verwerkende
industrie, de kolensector en financiële diensten), inclusief reddings- en herstructureringssteun. Opgemerkt
zij dat sommige lidstaten regelmatig steun verleend hebben voor het redden of herstructureren van
noodlijdende bedrijven (bv. Duitsland, Frankrijk en Italië) terwijl andere een dergelijk beleid duidelijk niet
hebben gevoerd.

Het aandeel van de steun voor horizontale doelstellingen steeg in de periode 2000-2002 met 7 procentpunt.
Dit was vooral te danken aan een sterke stijging van de steun ten behoeve van het milieu (+7 procentpunt)
en van onderzoek en ontwikkeling (+4 procentpunt). Deze positieve tendens werd in de meeste lidstaten,
zij het in verschillende mate, waargenomen. In verscheidene lidstaten, te weten België, Denemarken,
Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk en Finland, was vrijwel alle in 2002 toegekende steun bedoeld
voor horizontale doelstellingen, inclusief cohesie.

Ondanks de inspanningen van de lidstaten ten aanzien van het verlagen en ombuigen van de steun, heeft de
49 miljard euro staatssteun nog altijd een aanzienlijk cumulatief verstorend effect op de concurrentie op de
interne markt. Het verlenen van steun moet zowel worden afgewogen tegen de behoefte om de verstoring
van de concurrentie tot een minimum te beperken als tegen de beperkingen van de nationale

(16) Scorebord voor staatssteun - Editie voorjaar 2004 COM(2004) 256 def. van 20.04.2004.
(17) Het totaal is exclusief de steun voor de spoorwegen.
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overheidsfinanciën. In dit verband zijn de lidstaten begonnen met het uitwisselen van informatie over
voortdurende inspanningen om de steun te verlagen en om te buigen en de effectiviteit van de
steunmaatregelen te evalueren.

Overheidsopdrachten

De markten voor overheidsopdrachten zijn sinds de Top van Lissabon transparanter geworden. Het percentage
overheidsopdrachten dat in het Publicatieblad staat aangekondigd is tussen 1999 en 2002(18) met bijna 70
procent gestegen. Deze toename was vooral aanzienlijk in Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden,
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Uit een studie van de Commissie is tevens gebleken dat tot 78 procent
van de bedrijven die een contract in de wacht wisten te slepen met een waarde die boven de in de richtlijnen
vastgelegde drempels ligt kleine en middelgrote ondernemingen(19) zijn, waarbij de percentages uiteenlopen
van 65 procent in het Verenigd Koninkrijk tot 92 procent in Luxemburg. Dit is bemoedigend aangezien de
toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot overheidsopdrachten beschouwd kan worden als
een belangrijke indicator voor de toegankelijkheid van overheidsopdrachten.

De nieuwe richtlijnen betreffende overheidsopdrachten zijn na een lange incubatietijd goedgekeurd. De
verwachting is niet alleen dat de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen een impuls zal betekenen voor de
transparantie, en grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten verder zal bevorderen, maar ook dat de
tenuitvoerlegging aanzienlijk zal bijdragen aan het verbeteren van de efficiency van de overheidsuitgaven.
Uit een steekproef van producten die in het kader van een andere studie van de Commissie onderzocht
werden bleek dat de toepassing van de regels voor overheidsopdrachten zou kunnen leiden tot een
prijsverlaging van ongeveer 30 procent(20). Als er een hypothetische besparing gerealiseerd zou worden die
gelijkstaat aan 10 procent van de uitgaven aan overheidsopdrachten, zouden alle lidstaten zich zonder moeite
aan het Stabiliteits- en Groeipact(21) kunnen houden.

Dienstensector

Diensten zijn goed voor ongeveer 70 procent van de economische activiteit in de EU; de intracommunautaire
handel in diensten, uitgedrukt als percentage van het bbp, is thans lager dan tien jaar geleden. Diensten zijn
daarnaast goed voor 60 tot 70 procent van de werkgelegenheid in alle lidstaten; tussen 1997 en 2002 werd
96 procent van alle nieuwe banen in de EU gecreëerd in de dienstensector, wat neerkomt op 11,4 miljoen
nieuwe banen. De grensoverschrijdende dienstenhandel wordt gehinderd door een heel scala aan juridische
en administratieve belemmeringen (waaronder permanente vestiging in een andere lidstaat); deze
belemmeringen zijn vergelijkbaar voor de diverse dienstensectoren; veel belemmeringen zijn op het eerste
gezicht onverenigbaar met het Verdrag.

Diensten zijn overal in de economie terug te vinden, als definitieve diensten die geleverd worden aan
consumenten en bedrijven en als basis voor fabrikanten en andere dienstverleners; een en ander heeft tot
gevolg dat een belemmering voor de levering van een afzonderlijke dienst gevolgen heeft voor de gehele
leveringsketen en de gehele economie.

De Commissie heeft op 13 januari 2004 een voorstel goedgekeurd voor een Richtlijn betreffende diensten
op de interne markt.

Doel van het voorstel is een beter functionerende interne markt voor diensten te creëren. In het voorstel
wordt gepoogd een evenwichtig Europees rechtskader op te zetten dat tot doel heeft de vrijheid van vestiging
en het vrij verkeer van diensten te bevorderen. Uitoefening van de vrijheid van vestiging zal eenvoudiger
worden vanwege administratieve vereenvoudigingen, waaronder de modernisering van vergunningstelsels
en het afschaffen of evalueren van een aantal specifieke eisen. Uitoefening van het vrije verkeer van diensten
zal eenvoudiger worden gemaakt door middel van een oorsprongslandbeginsel (met daaraan gekoppelde

(18) In deze periode is de totale waarde van de overheidsopdrachten slechts met 15 procent gestegen.
(19) De studie “The access of SMEs to public procurement contracts” (2004) is beschikbaar via:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-studies/documents/public-procurement-summary.pdf.
(20) De studie “A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of

EU directives and challenges for the future”(2004) is beschikbaar via:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf.

(21) Idem voetnoot 3.
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afwijkingen), evenals door specifieke bepalingen die betrekking hebben op de rechten van afnemers van
diensten en op administratieve samenwerking.

Het voorstel heeft betrekking op een heel scala aan diensten die als economische activiteit geleverd worden
aan consumenten en bedrijven. De Commissie schat dat de diensten waarop het voorstel betrekking heeft
goed zijn voor ongeveer 50 procent van het bbp in de EU en voor ongeveer 60 procent van de werkgelegenheid
in de Unie, hoewel het moeilijk is een precies cijfer vast te stellen omdat veel diensten verricht worden door
fabrikanten van goederen en dus niet in de beschikbare statistieken worden meegenomen.

In haar verslag over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening van 9 februari 2004
heeft de Commissie zich geconcentreerd op een terrein waarop met name nog een groot aantal belemmeringen
voor de concurrentie bestaat. Hoewel de Commissie erkent dat een zekere mate van regulering in deze sector
gerechtvaardigd is, meent zij dat in sommige gevallen meer concurrentiebevorderende mechanismen kunnen
en zouden moeten worden gebruikt in plaats van bepaalde traditionele restrictieve regels. Uiteindelijk moet
bij elke evaluatie van de beroepsvoorschriften een evenredigheidstest worden toegepast om ervoor te zorgen
dat met deze voorschriften het beoogde doel daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De Commissie nodigt de
regelgevende instanties van de lidstaten en de beroepsorganisaties derhalve uit de bestaande regels te evalueren
en daarbij na te gaan of zij noodzakelijk zijn voor het algemeen belang, en of zij evenredig en gerechtvaardigd
zijn. Ook moet bekeken worden of zij noodzakelijk zijn voor goede praktijken binnen de beroepsgroep. De
Commissie zal in 2005 verslag uitbrengen over de voortgang.

*
*     *

Vraag nr. 65 van Piia-Noora Kauppi (H-0297/04)

Betreft: Schade door overstromingen in Finland

De overstromingen van dit jaar hebben op diverse plaatsen in Finland behoorlijk wat schade aangericht.
Zowel woningen als gebouwen voor economische doeleinden zijn ernstig beschadigd. Bovendien is menig
landbouwer getroffen door grote schade aan velden en weiden.

De precieze omvang van de schade is nog niet bekend, maar duidelijk is al dat met name landbouwers ernstige
problemen zullen krijgen met de gewassen. Is de Commissie op de hoogte van de overstromingen van
afgelopen zomer in Finland en kan zij de getroffen landbouwers en ondernemers via het gemeenschappelijk
landbouwbeleid of de Structuurfondsen op een of andere manier hulp bieden?

Antwoord

De Commissie is op de hoogte van de overstromingen die zich afgelopen zomer in Finland hebben voorgedaan.

De programma’s die tijdens de huidige programmeringsperiode 2000-2006 in het kader van de
structuurfondsen in Finland ten uitvoer worden gelegd voorzien echter niet in een uitgavenreserve voor
schade ten gevolge van natuurrampen. Ook de Finse programma’s voor plattelandsontwikkeling bieden niet
de mogelijkheid om hieruit de maatregel te financieren die betrekking heeft op het herstel van door een
natuurramp beschadigd agrarisch productiepotentieel en het treffen van passende preventieve voorzieningen,
zoals die is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). Daarnaast
heeft de Commissie geen verzoek ontvangen tot wijziging van deze programma’s.

In het geval van een grote ramp kan het solidariteitsfonds van de EU onder bepaalde omstandigheden gebruikt
worden om steun te verlenen, bv. als de schade hoger is dan de vastgestelde drempelwaarde van 3 miljard
euro, alsmede in uitzonderingsgevallen waarvoor specifiekere criteria gelden. Het solidariteitsfonds van de
EU is uitsluitend bedoeld voor het leveren van een financiële bijdrage aan de overheidsuitgaven in verband
met de ramp en mag niet gebruikt worden voor de vergoeding van door particulieren geleden schade. Tot
dusverre heeft Finland ook geen aanvraag ingediend voor financiering uit het solidariteitsfonds.

In 2001 heeft Finland de Commissie echter op de hoogte gesteld van het verlenen van nationale overheidssteun
om verliezen te vergoeden die veroorzaakt waren door een overstroming(22), hetgeen door de Commissie is
goedgekeurd(23). Indien Finland voornemens is nationale overheidssteun te verlenen ter vergoeding van de

(22) Steunmaatregel N 294/01
(23) Beschikking C 2002/722
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schade die veroorzaakt is door de overstromingen van 2004, moet het de Commissie wederom op de hoogte
stellen van dit verzoek, dat vervolgens door de Commissie zal worden behandeld overeenkomstig de procedure
voor overheidssteun.

*
*     *

Vraag nr. 66 van Simon Coveney (H-0299/04)

Betreft: Hulp aan Grenada

Het is verheugend dat de Commissie een eerste hulpbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld
aan het eiland Grenada, dat zwaar te lijden heeft gehad van de orkaan Ivan. Welke concrete maatregelen
heeft de Commissie genomen om vervolghulp aan de getroffen bevolking te bieden en wat is zij voornemens
te doen om bij te dragen tot de wederopbouw van de economische infrastructuur op het eiland, die door
deze natuurramp vrijwel is weggevaagd?

Antwoord

Bovenop het eerste bedrag van 1,5 miljoen euro voor humanitaire noodhulp aan Grenada, dat de Commissie
reeds heeft toegekend, wordt overwogen een aanvullend bedrag van 1,5 miljoen euro te verstrekken. Hiermee
zou de toegekende noodhulp in totaal op 3 miljoen euro komen. Bovendien is de Commissie bereid nog
eens 3,9 miljoen euro toe te wijzen aan Grenada uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) uit hoofde van
“enveloppe B” voor herstel en wederopbouw. Tijdens een bezoek van het hoofd van de delegatie van de
Commissie in Grenada aan het getroffen gebied onmiddellijk na de ramp, deed de premier van Grenada het
verzoek om de 3,9 miljoen euro te gebruiken voor de wederopbouw van scholen die door de orkaan Ivan
beschadigd zijn.

Omdat in een aantal andere landen in de regio sprake is van vergelijkbare verwoestingen, werken de diensten
van de Commissie momenteel aan een pakket maatregelen die een extra impuls moeten geven aan de middelen
die reeds beschikbaar zijn gesteld aan de desbetreffende Caribische ACS-staten, zodat op effectieve wijze
tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften op het gebied van herstel en wederopbouw na de ramp.

*
*     *

Vraag nr. 67 van Anna Ibrisagic (H-0302/04)

Betreft: Maatregelen in Macedonië

De EU steunt Macedonië (FYROM) op politieel gebied via zowel een taak in het kader van het Europees
Veiligheids- en Defensiebeleid met de naam Proxima, als via algemene EG-bijstand. Wat doet de EU op dit
voor de rechtszekerheid zo belangrijke terrein om te waarborgen dat het land een functionerend rechtsstelsel
heeft en dat het investeringen kan aantrekken? Hoe doelmatig is de EG-steun op dit gebied, wat zijn de
plannen voor de toekomst en wat kan er nog meer worden gedaan?

Antwoord

In het Europees partnerschap met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië(24) wordt de versterking
van de rechtsstaat als cruciale prioriteit voor hervormingen aangemerkt.

De EU is zeer nauw betrokken bij de ondersteuning van de hervormingsinspanningen van de regering via
de periodieke politieke dialoog met de nationale autoriteiten, alsmede vanwege de financiële EG-bijstand.

De betrokkenheid van de EU is veelomvattend en betreft diverse punten:

Zij levert een bijdrage aan het hervormingsproces van de politiediensten. De algemene betrokkenheid van
de EU op politiegebied bestaat uit een politiemissie in het kader van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
(EVDB), onder de naam Proxima, en een project dat gefinancierd wordt uit hoofde van het Cards-programma
voor communautaire bijstand ten behoeve van wederopbouw, ontwikkeling en stabilisatie, dat bestaat uit
het verstrekken van strategische adviezen voor de tenuitvoerlegging van de regeringsstrategie inzake de
hervorming van de politie, welke ontwikkeld is op basis van advies dat deskundigen verstrekt hebben in het
kader van eerdere door de EG gefinancierde activiteiten.

(24) Besluit 2004/518/EG van de Raad van 14 juni 2004.
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De regering heeft met EG-bijstand tevens een geïntegreerde strategie voor grensbeheer ontwikkeld, die
momenteel ten uitvoer wordt gelegd. Ook werkt zij nauw samen met de Commissie aan een veelomvattende
justitiële hervormingsstrategie, waaraan de laatste hand wordt gelegd. Lopende en geprogrammeerde
bijstandsinspanningen zijn gericht op de ontwikkeling van grotere onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht, een effectiever stelsel van gerechtshoven, eenvoudiger toegang tot justitie en grotere rechtszekerheid.

Andere projecten die in het kader van het Cards-programma gefinancierd worden zijn gericht op het
ondersteunen van de ontwikkeling van een effectief apparaat om witwaspraktijken en financiële delicten te
bestrijden. Een belangrijk programma ter ondersteuning van de hervorming van de douane wordt momenteel
ten uitvoer gelegd (douane- en fiscale administratiedienst – CAFAO-MAK).

De onderliggende doelstelling van onze benadering is het aanpakken van de oorzaken die ten grondslag
liggen aan corruptie door de effecten van verschillende programma’s te combineren.

Vermeldenswaard is echter dat de EU uitsluitend ondersteuning en advies verstrekt in de context van een
proces dat volledig onder verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten valt.

De betrokkenheid van de EU is tot dusverre een effectief middel gebleken om een zekere politieke wil op te
wekken voor het hervormingsproces en voor het behalen van concrete praktische resultaten. Desalniettemin
moet er nog veel gebeuren en zullen er nog vele structurele en juridische tekortkomingen weggenomen
moeten worden.

De EU blijft betrokken en zal de hervormingsinspanningen van het land blijven ondersteunen en zijn
voortgang op dit cruciale samenwerkingsterrein de komende jaren blijven volgen.

*
*     *

Vraag nr. 68 van Liam Aylward (H-0303/04)

Betreft: De rampzalige gevolgen van nucleair afval voor het terrestrische en mariene milieu op lange
termijn

Op 3 september 2004 heeft de Commissie na lang wachten eindelijk een begin gemaakt met het aanspannen
van een rechtsgeding tegen de Britse regering wegens onzorgvuldige omgang met nucleair afval.

Is het de Commissie bekend dat, naast het eigen nucleair afval dat door BNFL is geproduceerd, thans aan het

licht is gekomen dat naar verluidt ook 10.000 m3 buitenlands kernafval is opgeslagen bij de kerninstallatie
van Drigg in Cumberland en dat de totale hoeveelheid nucleair afval in de komende jaren naar verwachting

zal oplopen tot niet minder dan 20 miljoen m3 ? Kan de Commissie hierover derhalve op korte termijn een
uitspraak doen, mede onder inachtneming van het feit dat de activiteiten van BNFL in Ierland diepe
ongerustheid teweegbrengen, gezien de ongelukken, lekken en vervuilingsincidenten waaraan deze sector
zich in het verleden schuldig heeft gemaakt en het verzet onder de bevolking tegen het vervoer van kernafval
per schip over de Ierse Zee? Geeft zij zich voorts rekenschap van en is zij bereid haar standpunt toe te lichten
ten aanzien van het feit dat momenteel van de VS naar Frankrijk voldoende plutonium wordt verscheept
om 40 kernbommen van te maken, hetgeen door een Amerikaanse wetenschapper van de Union of Concerned
Scientists in Washington is omschreven als "een ondoordachte, gebrekkig uitgevoerde en onvoldoende
beveiligde operatie"(25)?

Antwoord

Het beheer van radioactief afval valt onder nationale wetgeving waarin de basisnormen voor de bescherming
van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren ten
uitvoer worden gelegd, zoals die op communautair niveau overeenkomstig hoofdstuk 3 van het
Euratom-Verdrag zijn vastgesteld.

(25) NewScientist.com news service, 21 september 2004 "US sends plutonium to France".
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Wat de vermeende hoeveelheden geaccumuleerd nucleair afval betreft, zijn de cijfers die de Commissie van
het Verenigd Koninkrijk heeft ontvangen voor het opstellen van het vierde(26) en vijfde(27) rapport over het
beheer van radioactieve afvalstoffen in de Europese Unie, diverse orden van grootte lager.

Wat de afvalstoffen van Sellafield betreft, de Commissie zal deze kwestie nauwlettend blijven volgen.

Wat het vervoer van plutonium van de VS naar Frankrijk betreft, dit wordt uitgevoerd overeenkomstig
internationale wet- en regelgeving en de Commissie is hiervan op de hoogte gesteld, wat betekent dat hierop
de veiligheidscontrole van Euratom van toepassing is zodra de stof het territorium van de Europese Unie
binnenkomt. Na aankomst op de eindbestemming zijn er op 8 oktober 2004, alsmede gedurende het lossen
van de lading, controles uitgevoerd om te bevestigen dat er zich tijdens het vervoer geen onregelmatigheden
hebben voorgedaan.

*
*     *

Vraag nr. 69 van Bill Newton Dunn (H-0309/04)

Betreft: Tijdschema voor de openstelling van de grenzen

Zal de Commissie een duidelijk tijdschema vaststellen voor de openstelling van de grenzen tussen de "nieuwe
Tien" lidstaten en de "oude Vijftien"?

Antwoord

Een aantal lidstaten beperkt het maximaal toegestane bezit in mediaconcerns en voorkomt cumulatieve
controle van of deelneming in meerdere mediaconcerns tegelijkertijd. Het doel hiervan is de vrijheid van
meningsuiting te beschermen en ervoor te zorgen dat de media een divers scala aan meningen en standpunten
weerspiegelen, zoals kenmerkend is voor een democratische maatschappij. Deze regels moeten uiteraard
niet leiden tot discriminatie tussen media-eigenaren binnen de Europese Unie. Zij mogen echter wel
discrimineren tegen niet in de EU gevestigde investeerders, aangezien de EU in de context van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) wat de audiovisuele sector betreft geen toezeggingen heeft gedaan over
marktopening of verplichtingen is aangegaan ten aanzien van nationale behandeling.

Hierbij moet benadrukt worden dat nationaliteitsvereisten voor eigenaars van aandelen in mediaconcerns
boven een bepaalde drempelwaarde gebruikelijk zijn en worden toegepast in de Verenigde Staten en een
aantal andere landen, waaronder diverse EU-lidstaten.

De Commissie heeft zich ertoe verbonden het vraagstuk van het pluralisme in de media in de komende jaren
te volgen. In het Witboek over diensten van algemeen belang staat het volgende: “Wat het pluralisme in de
media betreft, is in de publieke raadpleging naar voren gekomen dat deze materie vanwege de verschillen in
de lidstaten voorlopig aan de lidstaten moet worden overgelaten. De Commissie erkent dit gegeven en
concludeert dat het momenteel niet aangewezen is een communautair initiatief ten behoeve van pluralisme
in de media te nemen. Tezelfdertijd zal de Commissie de situatie van nabij blijven volgen.”

*
*     *

Vraag nr. 70 van Michał Tomasz Kamiński (H-0310/04)

Betreft: Niet-naleving van het beginsel van het vrije verkeer van diensten en kapitaal

Naar aanleiding van de talrijke gevallen van discriminatie en schending van het communautair recht die zich
na 1 mei 2004 hebben voorgedaan ten aanzien van Poolse bedrijven, onder meer in Nederland, Frankrijk,
Italië en Duitsland - waarover de afgelopen maanden in de media werd geschreven, bij voorbeeld in het op
22 september gepubliceerde artikel "Bedrijven van de tweede rang" in het Poolse tijdschrift Rzeczpospolita,
zou ik de volgende vraag willen stellen: Welke concrete stappen zal de Commissie doen - en wanneer - om
de naleving en tenuitvoerlegging van het communautair recht te verzekeren in de door de media beschreven
gevallen en ervoor te zorgen dat er een einde komt aan de discriminatie van andere bedrijven in de nieuwe

(26) Vierde rapport van de Commissie betreffende de huidige situatie en de vooruitzichten op het gebied van het beheer
van radioactieve afvalstoffen in de Europese Unie; bijlage bij COM(98)799
(http://europa.eu.int/comm/environment/docum/98799sm.htm; niet gepubliceerd in het PB)

(27) Fifth Situation Report - Radioactive Waste Management in the Enlarged European Union, EUR 20653
(http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/publications/doc/eur20653.pdf ; niet gepubliceerd in het PB)
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lidstaten? De naleving van het communautair recht en de gevallen van met dit recht strijdige discriminatie
zijn namelijk zaken die - begrijpelijkerwijze - in de nieuwe lidstaten de emoties hoog doen oplaaien en van
fundamentele invloed zullen zijn op het oordeel dat men daar velt over het correcte functíoneren van de
Europese instellingen en de naleving van de communautaire ideeën, vooral gedurende de eerste jaren van
het lidmaatschap.

Antwoord

De Commissie is het met de geachte afgevaardigde eens dat EU-burgers en bedrijven vertrouwen moeten
hebben in het communautaire rechtskader om positief gestemd te blijven over de Gemeenschap. De bepalingen
in het Verdrag inzake vrij verkeer zijn fundamenteel voor de EU en behoren tot de belangrijkste voordelen
van het lidmaatschap. Om die reden geeft de Commissie de hoogste prioriteit aan het handhaven van de
integriteit van de interne markt en onderzoekt zij nauwkeurig alle klachten op exact dezelfde wijze, ongeacht
waar deze klachten vandaan komen of op welke lidstaat zij betrekking hebben.

Wat het vrije verkeer van kapitaal betreft, is de Commissie niet op de hoogte van gevallen waarin Poolse
ondernemingen in Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland of andere lidstaten gediscrimineerd zijn. Dergelijke
klachten zijn door de betrokken partijen niet bij de Commissie ingediend.

Wat het vrije verkeer van diensten betreft, zal de Commissie de betreffende lidstaten aanschrijven en hun
verzoeken om verdere informatie over de vermeende schending van het communautair recht. Op basis van
de ontvangen informatie zal de Commissie de situatie in elke lidstaat beoordelen en besluiten of zij
inbreukprocedures zal instellen. In algemenere zin is de Commissie vanwege haar werk in verband met de
internemarktstrategie voor de dienstensector ervan op hoogte dat aanbieders van diensten uit alle lidstaten
geconfronteerd worden met aanzienlijke problemen als zij binnen de EU over de grens zaken proberen te
doen. De omvang en reikwijdte van de belemmeringen die de dienstverlening in alle lidstaten in de weg staan
is dusdanig dat de Commissie tot de conclusie is gekomen dat het instellen van inbreukprocedures alleen
niet toereikend zou zijn om te komen tot een goed functionerende interne markt voor diensten. Daarom
heeft de Commissie in januari 2004 een voorstel ingediend voor een Richtlijn betreffende diensten op de
interne markt om een groot aantal van deze belemmeringen aan te pakken. Het is belangrijk dat het Parlement
dit voorstel zo efficiënt mogelijk onderzoekt zodat de richtlijn in de loop van 2005 kan worden goedgekeurd.

De Commissie zou de aandacht van de geachte afgevaardigde tevens willen vestigen op het SOLVIT-netwerk,
dat in alle 25 lidstaten operationeel is. Dit netwerk behandelt problemen die veroorzaakt worden door
verkeerde toepassing van de wetgeving inzake de interne markt door overheidsautoriteiten. Het doel van
het SOLVIT-netwerk, dat kosteloos is, is het snel en informeel oplossen van dergelijke problemen, waardoor
langdurige en kostbare juridische procedures op nationaal of communautair niveau kunnen worden vermeden.
De SOLVIT-centra binnen de regering van elke lidstaat werken samen en stellen alles in het werk om binnen
tien weken een oplossing te vinden. Als Poolse ondernemingen hun klachten via het SOLVIT-systeem aan
de orde stellen en hun problemen onopgelost blijven, of wanneer zij van mening zijn dat de voorgestelde
oplossingen onaanvaardbaar zijn, kunnen zij daarna alsnog juridische stappen ondernemen via een nationale
rechtbank of een formele klacht indienen bij de Commissie.

*
*     *

Vraag nr. 71 van John Purvis (H-0314/04)

Betreft: Richtlijn behoud vogelstand (1979)

Overeenkomstig artikel 2 van richtlijn 79/409/EEG(28) moet bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn rekening
worden gehouden met "economische en recreatieve eisen". Is de Commissie verontrust over de gevolgen die
uit hoofde van deze richtlijn beschermde roofvogels hebben voor postduiven en de beoefenaars van deze
volkssport?

Antwoord

Het is de Commissie bekend dat in sommige gebieden bepaalde soorten roofvogels, zoals de slechtvalk, op
postduiven azen en zo de belangen van duivenliefhebbers schaden. Er is echter nooit bewijs gepresenteerd
over de omvang of de ernst van dit probleem.

(28) PB L 103, 25.4.1979, blz. 1
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Hoewel Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand(29)

afwijkingen toestaat van het strikte beschermingsregime dat van toepassing is op in het wild levende vogels,
moeten dergelijke afwijkingen altijd in overeenstemming zijn met de voorwaarden die in de richtlijn zijn
vastgelegd, inclusief het niet bestaan van een andere bevredigende oplossing. Een van de mogelijke
rechtvaardigingen voor het gebruik van een afwijking is “ter bescherming van flora en fauna”, waaronder
ook de bescherming van “wilde duiven” kan vallen. De lidstaten besluiten uiteindelijk of er al dan niet een
afwijking van de richtlijn wordt toegepast. De Commissie moet van een besluit daartoe vervolgens op de
hoogte worden gesteld.

De lidstaten dienen bij hun overweging van het gebruik van een afwijking echter volledig rekening te houden
met de primaire doelstelling van de richtlijn, te weten het behoud van de vogelstand, en daarom mag de
biologische status van de soort waarop de afwijking betrekking heeft niet in gevaar worden gebracht. Ieder
gebruik van een afwijking dient ook wetenschappelijke volledig te worden onderbouwd. De afwijking moet
specifiek betrekking hebben op het betreffende probleem en evenredig zijn.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat populaties van vele roofvogelsoorten in de Europese Unie nog
altijd relatief zeldzaam zijn en gevoelig voor menselijke activiteiten. Daarom moet ieder gebruik van
afwijkingen om het mogelijke probleem op te lossen dat zou kunnen ontstaan met betrekking tot roofvogels
en postduiven, met zeer zwaarwegende redenen omkleed worden.

*
*     *

Vraag nr. 72 van Claude Moraes (H-0317/04)

Betreft: Structuurfondsen in de nieuwe lidstaten

Welke basisvoorzieningen worden door de Europese Commissie getroffen om het reële gevaar af te wenden
dat de middelen uit de structuurfondsen voor de nieuwe lidstaten niet worden besteed, bijvoorbeeld omdat
het lokale bedrijfsleven geen deskundigheid in huis heeft om kansrijke subsidieverzoeken bij de Unie in te
dienen.

Antwoord

In overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel is het beheer van programma’s die gefinancierd worden
uit de structuurfondsen gedecentraliseerd, waarbij het beheer is toegekend aan autoriteiten in de lidstaten
en de regio’s. Deze beheersautoriteiten hebben tot taak te waarborgen dat ontwikkelingsprogramma’s worden
uitgevoerd overeenkomstig de beschikbare financiële middelen en dat er voldoende opnamemogelijkheden
zijn onder potentiële lokale begunstigden. Er wordt bijvoorbeeld specifieke ondersteuning verleend om de
administratieve capaciteit binnen de nationale overheidsinstanties te versterken, met inbegrip van specifieke
technische ondersteuning om de effectiviteit van de beheersautoriteit te verbeteren.

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die al genomen zijn in het kader van de
pretoetredingsinstrumenten, die de nieuwe lidstaten reeds geholpen hebben bij het opzetten van de
noodzakelijke systemen en structuren voor programmabeheer. In alle nieuwe lidstaten zijn
publiciteitsevenementen georganiseerd, zowel op nationaal als op regionaal niveau, waaraan zowel
vertegenwoordigers van kleine en middelgrote ondernemingen als van non-gouvernementele organisaties
hebben deelgenomen. Bovendien heeft de Commissie trainingen, conferenties en seminars georganiseerd
om het systeem uit te leggen aan potentiële begunstigden.

Veel nieuwe lidstaten hebben websites opgezet waar potentiële aanvragers de noodzakelijke informatie
kunnen vinden.

De Commissie zal de voortgang van de tenuitvoerlegging van de nieuwe programma’s blijven volgen en is
bereid naar gelang van zaken aanvullende ondersteuning te bieden aan de autoriteiten.

*
*     *

(29) PB L 103 van 25.04.1979.
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Vraag nr. 73 van Michael Cashman (H-0320/04)

Betreft: Gelijkstelling van de leeftijd van instemming in Gibraltar

Is de Commissie op de hoogte van het uitblijven van vorderingen als het gaat om de gelijkstelling door de
regering van Gibraltar van de wettige leeftijd van instemming voor homoseksuelen en heteroseksuelen?

Deelt de Commissie de mening dat de regering van Gibraltar, na meer dan twee jaar van stagnatie, dringend
een besluit moet nemen om de wettige leeftijd van instemming gelijk te stellen ten einde niet in strijd zijn
met het Europees Verdrag betreffende de rechten van de mens?

Hoe wil de Commissie te werk gaan om te zorgen dat de Britse regering erop toeziet dat de regering van
Gibraltar de fundamentele mensenrechten van zijn onderdanen respecteert door het aannemen van wetgeving
om de leeftijd van instemming gelijk te trekken en zich aldus te houden aan het besluit van het Europese Hof
van de mensenrechten en aan de in het Handvest van de grondrechten vervatte beginselen?

Antwoord

De Commissie wil de aandacht van de geachte afgevaardigde vestigen op het feit dat de lidstaten
verantwoordelijk zijn voor de toepassing en de handhaving van de arresten van het Europese Hof van de
mensenrechten.

Verder is het van belang op te merken dat het Handvest uitsluitend van toepassing is op de lidstaten wanneer
zij communautaire wetgeving ten uitvoer leggen, hetgeen in de situatie die hier beschreven wordt niet het
geval is.

*
*     *

Vraag nr. 74 van Ivo Belet (H-0322/04)

Betreft: Port Package II

Uittredend commissaris De Palacio wil koste wat het kost nog voor het eind van haar mandaat met een nieuw
ontwerp van richtlijn komen betreffende de liberalisering van de diensten in de haven, de zogenaamde Port
Package.

De commissaris heeft de voorbije weken te kennen gegeven dat ze daarbij niet van plan is om de betrokken
sector (opnieuw) te raadplegen, ondanks het feit dat het nieuwe ontwerp op tal van punten fundamenteel
gewijzigd zou worden.

Als de uittredende Commissie haar plannen terzake op deze wijze doorzet, kan dat opnieuw tot grote onrust
leiden in tal van Europese havens.

Kan de Commissie meedelen of ze zich bewust is van de gevolgen van deze strategie en of ze bereid is om
die reden in deze kwestie een andere koers te overwegen?

Antwoord

Wij verwijzen de geachte afgevaardigde naar de antwoorden van de Commissie op de mondelinge vragen
nr. H-214/04 van de heer El Kadraoui en nr. H-218/04 van de heer Staes, uit het vragenuur van de vergadering
van september 2004 van het Europees Parlement(30) .

Op 14 oktober 2004 heeft de Commissie, overeenkomstig de officieel geldende procedures, bij het Europees
Parlement en de Raad van ministers de ontwerprichtlijn ingediend betreffende de openstelling van de markt
voor havendiensten.

*
*     *

(30) Handelingen van het Europees Parlement van dinsdag 14.09.2004

28-10-2004Handelingen van het Europees ParlementNL74



Vraag nr. 75 van Paulo Casaca (H-0325/04)

Betreft: Verordening bescherming diepzeevisserij

In haar antwoord op vraag E-1613/04 geeft de Commissie uiteindelijk toe dat zij er niet in slaagt een
onderscheid te maken tussen diepzeesoorten en demersale soorten. Er bestaat nog steeds geen lijst van
vaartuigen die uit hoofde van Verordening (EG) 2347/2002(31) toestemming hebben om op diepzeesoorten
te vissen, of in ieder geval is deze lijst nooit gepubliceerd. Bovendien is het voornaamste controle-instrument
voor de visserij-inspanning, het desbetreffende register, recentelijk opgeheven door Verordening (EG)
1954/2003(32), waardoor ook alle beperkingen op het gebruik van vistuig in de Autonome regio der Azoren
(trawlnetten, drijfnetten, normen voor vishaken) zijn ingetrokken.

In de praktijk heeft de Commissie dus bijna alle vormen van toezicht en bescherming van de
diepzeerijkdommen in de Atlantische Oceaan opgeheven en werkt zij de vernietiging van een waardevol
erfgoed in de hand, dat in de internationale wateren al lang in gevaar is maar rond de Azoren nog goed in
stand is gehouden. Is de Commissie bereid haar beleid dringend aan te passen aan de realiteit of wil zij eerder
met de handen in de schoot blijven toezien tot de natuurlijke rijkdommen van de Atlantische Oceaan voorgoed
verdwenen zijn?

Antwoord

Wat het antwoord van de Commissie betreft op de schriftelijke vraag 1613/04 waarnaar de geachte
afgevaardigde verwijst, daarin wordt niet beweerd dat de Commissie er niet in slaagt een onderscheid te
maken tussen diepzeesoorten en demersale soorten. Er wordt wel duidelijk in gesteld dat de Commissie geen
lijsten hanteert van soorten die respectievelijk als pelagisch of demersaal zijn geclassificeerd, eenvoudigweg
omdat het onderscheid tussen de twee groepen voor de hand liggend is, zowel wat de biologische verschillen
tussen de soorten als de verschillen in visserij betreft. Men heeft het derhalve nooit noodzakelijk geacht
dergelijke lijsten op te stellen en die beoordeling blijft ongewijzigd; mochten er in de toekomst echter
onduidelijkheden ontstaan, dan zal de Commissie de noodzaak van het opstellen van dit soort lijsten bekijken.

Als het om diepzeesoorten gaat, blijkt uit de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad exact
welke diepzeesoorten onder de verordening vallen. Diezelfde soorten vallen buiten de werkingssfeer van
Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad om te voorkomen dat beheersmaatregelen elkaar overlappen
en er juridische onzekerheid ontstaat. Wat de lijst van vaartuigen betreft, de lidstaten zijn niet verplicht uit
hoofde van Verordening (EG) nr. 2347/2002 lijsten te verzenden van vaartuigen waaraan een vergunning
is verstrekt voor het vissen op diepzeesoorten, en publicatie van dergelijke lijsten wordt derhalve niet voorzien.

Wat Verordening (EG) nr. 1954/2003 betreft, deze verordening is niet bedoeld ter intrekking van het
toezichtsysteem voor de visserij-inspanningen, maar ter vervanging van het oude systeem uit 1995 door
een nieuw systeem dat aansluit op de nieuwe juridische situatie die is ontstaan nadat de overgangsmaatregelen
voor Spanje in Portugal in 2002 afliepen. Het doel van het nieuwe systeem is te voorkomen dat de
visserij-inspanningen in de westelijke wateren toenemen, alsmede dat zich grote verschuivingen voordoen
in de visserij-inspanningen tussen belangrijke vangstgebieden. Beperkingen ten aanzien van het gebruik van
vistuig komen in deze verordening niet aan de orde, aangezien deze kwesties vallen onder Verordening (EG)
nr. 850/98 van de Raad over technische maatregelen. De Commissie heeft inderdaad een wijziging voorgesteld
op de laatste verordening, teneinde het gebruik van trawlnetten in gevoelige gebieden rond de Azoren,
Madeira en de Canarische eilanden te verbieden. Om het risico uit te sluiten dat er schade wordt aangericht
in deze gebieden terwijl de wetgevingsprocedures, met inbegrip van de besprekingen van het Europees
Parlement, in gang zijn, heeft de Commissie tevens een wijziging voorgesteld in de TAC’s en de quota voor
dit jaar, zodat het verbod op voorlopige basis ten uitvoer wordt gelegd tot het moment waarop de wijziging
op Verordening (EG) nr. 850/98 is goedgekeurd.

De Commissie is het kortom niet met de geachte afgevaardigde eens dat de Commissie alle vormen van
toezicht en bescherming van de diepzeerijkdommen in de Atlantische Oceaan heeft opgeheven. Uit hoofde
van het gemeenschappelijk visserijbeleid bestaat er een hele reeks maatregelen voor het behoud van mariene
rijkdommen en habitats in de Atlantische Oceaan, met inbegrip van de wateren rond de Azoren. Deze
maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit TAC’s en quota, technische maatregelen en systemen om de
visserij-inspanningen te beperken. Als de geachte afgevaardigde verdere beschermingsmaatregelen wil

(31) PB L 351 van 28.12.2002, blz. 6.
(32) PB L 289 van 7.11.2003, blz. 1.
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voorstellen staat de Commissie, als altijd, open voor een constructieve discussie. Zoals reeds bij een aantal
gelegenheden is gezegd, beschouwt de Commissie het beperken van de toegang niet als
beschermingsmaatregel. Het beperken van de toegang is een sociaal-economische maatregel waarvan
kustregio’s en ultraperifere gebieden profiteren, maar die op zich geen garantie biedt voor het optreden van
beschermingseffecten. Om de beschermingsdoelstellingen te bereiken die wij voor onszelf hebben gesteld,
zouden we gebruik moeten maken van de reeds genoemde gepaste maatregelen die in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid kunnen worden genomen.

*
*     *

Vraag nr. 76 van Giusto Catania (H-0326/04)

Betreft: Colombia, samenwerking en paramilitarisme

In Colombia heeft het regeringsbeleid van president Uribe met name bijgedragen tot wat door het dagblad
El Tiempo de "paramilitarisatie" van het land wordt genoemd. Door de EU worden samenwerkingsprojecten
ten uitvoer gelegd in regio's die onmiskenbaar in handen zijn van doodseskaders. De heer Euser Rondón,
een bij de Europese samenwerking betrokken politicus, is tijdens een afrekening tussen deze groeperingen
vermoord. De paramilitaire groepering Centauro heeft erkend dat hij bij deze groepering was aangesloten.

Blijft de EU financiële middelen inzetten ter ondersteuning van deze regering? De paramilitairen consolideren
hun macht in regio's waar met vredeslaboratoria wordt geëxperimenteerd, de afspraken in het kader van de
Overeenkomst van Londen worden door de Colombiaanse regering op flagrante wijze geschonden, op 5
augustus jl. zijn 3 andere vakbondsleiders (waarvoor door de OAS om bescherming was gevraagd) door het
leger vermoord, en men heeft ontdekt dat bij de Europese ontwikkelingssamenwerking betrokken personen
bij paramilitaire groeperingen zijn aangesloten. Hebben al deze alom bekende politieke feiten dan geen
enkele invloed op de politieke houding van de EU ten aanzien van de Colombiaanse regering en de bestemming
van EU-ontwikkelingshulp?

Antwoord

De Commissie concentreert zich in haar samenwerking met Colombia op het verbeteren van de eerbiediging
van de mensenrechten, het verlichten van de humanitaire crisis en het ondersteunen van vredesinitiatieven
van de lokale bevolking (de zogenaamde “vredeslaboratoria”).

In Colombia werkt de Commissie aan deze zaken samen met zowel het maatschappelijk middenveld (met
name NGO’s bv. voor humanitaire hulp) als met de Colombiaanse regering, in overeenstemming met de
doelstelling de communautaire samenwerkingsactiviteiten onder verantwoordelijkheid van de partnerstaat
uit te voeren. In 2004 heeft de Commissie bijvoorbeeld een project goedgekeurd ter waarde van 10,5 miljoen
euro dat tot doel heeft de straffeloosheid terug te dringen door middel van hervorming van het Colombiaanse
justitiesysteem.

De Commissie heeft bij herhaling het belang benadrukt van het nemen van vroegtijdige en effectieve
maatregelen tegen samenzweringen tussen elementen binnen de Colombiaanse veiligheidstroepen en
paramilitaire groepen. Enkele projecten die wij ondersteunen via het Europees initiatief voor democratie en
mensenrechten (met name projecten van prominente pleitbezorgers van de mensenrechten uit Colombia)
dragen bij aan het realiseren van die doelstelling. Op 2 mei 2002 werden de paramilitairen van de AUC
(Verenigde Zelfverdedigingseenheden van Colombia) op de zogenaamde “EU-terroristenlijst” geplaatst.

Onze projecten in het kader van de “vredeslaboratoria” worden per definitie uitgevoerd in conflictgebieden
waar illegale gewapende groepen aanwezig zijn. Het doel van deze “vredeslaboratoria” is nu juist het conflict
in deze gebieden te bezweren en democratische alternatieven voor het oplossen van structurele
sociaal-economische problemen te steunen. De Commissie is zich bewust van het risico dat illegale gewapende
partijen zullen proberen invloed uit te oefenen op de processen die in gang zijn gezet in het kader van de
initiatieven die zij ondersteunt. De Commissie selecteert haar partners echter op basis van een omzichtig en
transparant raadplegingsproces waarbij alle belangrijke belanghebbenden betrokken zijn. De ervaringen
met het eerste “vredeslaboratorium” (in de regio Magdalena Medio) zijn tot dusverre positief geweest.

Na onderzoek van de zaak heeft de Commissie geen aanknopingspunten kunnen vinden die de beschuldiging
van geachte afgevaardigde staven, namelijk dat de heer Euser Rondón op enigerlei wijze betroken zou zijn
geweest bij de Europese samenwerkingsprogramma’s.
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*
*     *

Vraag nr. 77 van David W. Martin (H-0327/04)

Betreft: Ontwikkelingsrichtlijnen voor ontwikkelingslanden

De Europese Commissie oefent druk op de ontwikkelingslanden uit om hun markten voor de waterverdeling
te openen. Denkt ze ook een reeks richtlijnen voor ontwikkelingslanden op te stellen die haar raad zouden
opvolgen?

Antwoord

De EU heeft een aantal partners inderdaad verzocht om toezeggingen te doen met betrekking tot diensten
op het gebied van water (zoals de verdeling van water of het beheer van afvalwater), als onderdeel van haar
bredere onderhandelingsvoorstel inzake milieudiensten. Het is echter belangrijk te benadrukken dat de
verzoeken van de EU over waterverdeling absoluut geen betrekking hebben op grensoverschrijdend vervoer,
per pijplijn of per ander vervoermiddel, of op het verkrijgen van toegang tot watervoorraden. Bovendien
doen deze verzoeken op geen enkele wijze afbreuk aan de bevoegdheid van de gastregering om het beheer
en de toewijzing van water aan gebruikers te reguleren, om te kiezen of en op welke wijze de particuliere
sector een rol zou kunnen spelen bij de levering van water en waterzuiveringsdiensten en om een rechtvaardig
prijsbeleid te voeren en de betaalbaarheid voor de armen te waarborgen. Daarnaast wordt in de verzoeken
rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van onze handelspartners. Wij verwachten niet van
ontwikkelingslanden, en met name van de minst ontwikkelde landen, dat zij hun markten in dezelfde mate
en met dezelfde snelheid openstellen voor buitenlandse concurrentie als meer ontwikkelde landen. In dit
opzicht is de ontwikkeling van richtlijnen voor watergerelateerde diensten een optie die tot nu toe niet
onderzocht is, omdat we geen voortijdig oordeel willen vellen over de flexibiliteit waarover de
ontwikkelingslanden moeten beschikken om met name deze gevoelige sector te kunnen reguleren. De EU
heeft de ontwikkelingslanden in dit opzicht gesteund en zal daarmee doorgaan, onder meer door de
verstrekking van technische bijstand.

Bovendien blijft de EU vasthouden aan de in de verklaring van de millenniumconferentie vastgestelde
doelstelling om het aantal mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater vóór 2015 te halveren, evenals
aan de doelen die overeengekomen zijn tijdens de wereldtop over duurzame ontwikkeling om vóór 2015
het aantal mensen zonder toegang tot waterzuivering te halveren en om landen vóór 2005 plannen te laten
opstellen over geïntegreerd waterbeheer en efficiëntie. De Commissie is van mening dat goed georganiseerde
onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) een bijdrage
kunnen leveren aan het bereiken van deze doelen.

*
*     *

Vraag nr. 78 van María Elena Valenciano Martínez-Orozco (H-0334/04)

Betreft: Mensenrechtenverdedigers in Guatemala

Mensenrechtenverdedigers worden in Guatemala in toenemende mate bedreigd, vooral op het platteland.
Welke concrete plannen heeft de Commissie om de in juni 2004 door de Europese Raad aangenomen
richtsnoeren van de Unie inzake mensenrechtenverdedigers om te zetten in de praktijk?

Antwoord

Zoals in de richtsnoeren van 2004 is vastgelegd, is het steunen van verdedigers van de mensenrechten reeds
lang een vast onderdeel van het externe mensenrechtenbeleid van de Europese Unie.

De Commissie beschouwt de bevordering en bescherming van de mensenrechten, evenals de bestrijding van
straffeloosheid als een topprioriteit voor interventie in Guatemala, met name in plattelandsgebieden die
voornamelijk bevolkt worden door inheemse bewoners.

De Commissie heeft onlangs deelgenomen aan officiële EU-demarches aan de lokale autoriteiten, inclusief
de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie, die tot doel hadden onze zorgen te verwoorden
over de recente aanvallen op mensenrechtenverdedigers. In de demarches werd specifiek verzocht om betere
bescherming van mensenrechtenorganisaties.
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De globale indicatieve communautaire begroting die in het kader van de Verordening betreffende de
samenwerking met de Latijns-Amerikaanse landen en Azië (ALA-verordening) en het Europees Initiatief
voor democratie en mensenrechten (EIDHR) voor Guatemala is vastgesteld op het vlak van mensenrechten
en democratisering voor de periode 2002-2006 bedraagt ongeveer 18 miljoen euro. Dit bedrag omvat de
steun voor de kantoren van de ombudsman en het ministerie van Justitie in plattelandsgebieden, evenals
voor het rechtsstelsel. Overeenkomstig de beginselen die door de Raad zijn goedgekeurd wordt tevens een
specifiek initiatief voorzien ter ondersteuning van de hoge commissaris voor de mensenrechten in Guatemala.

De Commissie zal de situatie in Guatemala samen met de lidstaten van zeer nabij blijven volgen vanuit het
perspectief van stopzetting van de verificatiemissie voor de vredesakkoorden van de Verenigde Naties
(MINUGUA) tegen het einde van 2004.

*
*     *

Vraag nr. 79 van Luis Francisco Herrero-Tejedor (H-0335/04)

Betreft: De benadering door Euronews van de terroristische organisatie ETA

Op 29 september 2004 verwees de zender Euronews in een bericht over de aanhouding van verscheidene
ETA-terroristen in Spanje naar de ETA als "de gewapende tak van de Baskische afscheidingsbeweging". Deze
kwalificatie van de terroristische organisatie ETA wordt door Euronews reeds enkele jaren met enige regelmaat
gehanteerd.

Ik ben mij ervan bewust dat de Commissie geen zeggenschap heeft over de inhoud van de
Euronews-programma's, maar het feit dat deze zender wordt gefinancierd uit de communautaire begroting,
zou haar toch moeten verplichten om, als het gaat om kwesties waarover de Europese instellingen
overeenstemming hebben bereikt, de zaken bij hun naam te noemen.

De ETA komt voor op de lijst van terroristische organisaties die door de Raad op 27 december 2001 is
goedgekeurd en het gaat niet aan om naar een organisatie, waarvan het terroristische karakter door de
Europese instellingen is erkend, te verwijzen met de kwalificatie "Baskische afscheidingsbeweging".

Tot nog toe heeft de Commissie telkens gedaan alsof haar neus bloedt, maar nu wordt het toch hoog tijd om
iets aan deze blunders te doen. Is de Commissie bereid nu enigerlei initiatief in verband met Euronews te
ontplooien? Welke stappen is de Commissie bereid te ondernemen indien deze zender nog eens zo'n uitglijder
begaat?

Antwoord

De geachte afgevaardigde heeft de aandacht van de Europese Commissie gevestigd op de beschrijving die de
zender EuroNews gaf van de terroristische organisatie ETA.

In een bericht van 29 september 2004 werd naar de ETA verwezen als "de gewapende tak van de Baskische
afscheidingsbeweging".

Bovendien merkt de geachte afgevaardigde op dat dit geen op zich zelf stand geval is en dat EuroNews
klaarblijkelijk al eerder ongepaste termen heeft gebruikt om naar voornoemde terroristische organisatie te
verwijzen.

Zoals de geachte afgevaardigde aangeeft kan de Commissie, niettegenstaande de financiële steun die zij deze
zender verleent, zich in geen enkel geval mengen in de inhoud van de EuroNews-programma’s.

Echter, bij de volgende maandelijkse bijeenkomst voor technische coördinatie, waaraan de bevoegde diensten
van het Parlement eveneens deelnemen, zal de Commissie de bestuurders van EuroNews er nadrukkelijk op
wijzen dat de ETA voorkomt op de lijst van terroristische organisaties die door de Raad op 27 december
2001 is goedgekeurd, dat de Europese instellingen de ETA niet als "de gewapende tak van een
afscheidingsbeweging" beschouwen maar als een terroristische organisatie, en dat rekening gehouden dient
te worden met zowel het besluit van de Raad als het standpunt van de Europese instellingen te dien aanzien.

*
*     *
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Vraag nr. 80 van Robert J.E. Evans (H-0337/04)

Betreft: Jacht op zeehonden door Noorwegen

Hoe denkt de Commissie over het recente voorstel van de Noorse regering om ter stimulering van de kwijnende
toeristenindustrie, reisorganisatoren toe te staan commerciële jachten op babyzeehonden te organiseren?
Heeft de Commissie, in verband met het feit dat het Europees Parlement zich altijd verzet heeft tegen deze
wrede jacht, hierover met de Noorse autoriteiten van gedachten gewisseld?

Antwoord

De Europese Gemeenschap heeft adequate maatregelen genomen om zeehonden in de Europese Unie te
beschermen. Alle zeehondensoorten, die ook aan de Noorse kust voorkomen, vallen onder de habitatrichtlijn,
waardoor zij ofwel profiteren van een systeem van strikte bescherming of de verplichting bestaat geschikte
systemen voor toezicht en surveillance op te zetten om te waarborgen dat het aan de natuur onttrekken en
de exploitatie van exemplaren verenigbaar is met het behoud van de desbetreffende soorten in een gunstige
staat van instandhouding.

Ten aanzien van de handel met derde landen wordt in Richtlijn 83/129/EEG van de Raad de invoer in de EU
van producten vervaardigd van de huiden van zadelrobjongen en klapmutsjongen (“blue-backs”) verboden.

Het is de Commissie bekend dat de Noorse regering haar wetgeving in juni 2004 zo gewijzigd heeft dat
buitenlanders kunnen deelnemen aan de jacht op zeehonden op de kust. Volgens de Noorse autoriteiten
krijgt de jacht op zeehonden op de kust door deze maatregel dezelfde status als de jacht op landzoogdieren.

Het invoeren in de EU van producten van zadelrobjongen, een soort die in Noorwegen voorkomt, zou op
grond van Richtlijn 83/129/EEG van de Raad verboden zijn.

Omdat zeehonden trekken, zullen de diensten van de Commissie de ontwikkeling van de zeehondenjacht
in Noorwegen volgen om vast te stellen of er sprake is van schadelijke gevolgen voor de zeehondenpopulatie
in de EU.

*
*     *

Vraag nr. 81 van Katerina Batzeli (H-0344/04)

Betreft: Stabiliteits- en groeipact en de Griekse staatsschuld

Griekenland overschrijdt de in het Stabiliteits- en groeipact vastgestelde maximumpercentages voor de
staatsschuld en het begrotingstekort.

De Griekse regering is verzocht haar beleid ten aanzien van de overheidsfinanciën en de overheidsuitgaven,
met name die voor de economie en sociaal beleid, bij te stellen.

Is de Commissie van plan een aanpassing aan te brengen aan de Griekse gegevens, zoals de elementaire
parameters economische groei (3,9% volgens Griekse ramingen, 3% volgens het IMF) en inflatie (2,8% volgens
de Griekse autoriteiten, 3,3% volgens het IMF), die bepalend zijn voor de aanpassing van het Stabiliteits- en
groeipact?

De werkloosheid in Griekenland is aanzienlijk. Is het niet zo dat een eventuele beperking van de uitgaven
voor het bestrijden van de werkloosheid de kans dat het land de werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon
haalt, verkleint?

Is het tijdschema voor de aanpassing van de Griekse economie, één van de doelstellingen is bijvoorbeeld het
begrotingstekort binnen een jaar tot 2,5% terug te brengen, wel realistisch?

Op welke wijze gaat de Gemeenschap, in het kader van het begrotingstoezicht en met het oog op het op de
lange termijn duurzaam verkleinen van de gevaren van niet-naleving van de doelstellingen van het Stabiliteits-
en groeipact, de vinger aan de pols van de Griekse economie houden?

Antwoord

De Commissie is van mening dat haar macro-economische scenario realistischer is dan dat van de Griekse
regering. In het laatste scenario wordt uitgegaan van een groei van het bruto binnenlands product (bbp) in
2005 van 3,9 procent, terwijl de Commissie de groei raamt op 3,3 procent.
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Het werkloosheidsprobleem van Griekenland is grotendeels structureel van aard. Derhalve ligt het fiscale
beleid niet ten grondslag aan de arbeidsmarktproblemen in Griekenland. In het kader van de globale
richtsnoeren voor het economisch beleid heeft de Raad de Griekse autoriteiten aanbevolen: a) de
werkstimulansen te verbeteren, met name in de belasting- en pensioenstelsels, teneinde meer werkgelegenheid
te creëren in de formele sector, met inbegrip van deeltijdwerk; b) veranderingen in het systeem voor
loononderhandelingen te stimuleren om ervoor te zorgen dat de lonen productiviteitsverschillen
weerspiegelen; en c) het pakket hervormingsmaatregelen voor de arbeidsmarkt ten uitvoer te leggen om het
evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid te verbeteren door de effectieve tenuitvoerlegging te waarborgen
van hervormingen die tot doel hebben de arbeidsorganisatie te moderniseren en door onnodig restrictieve
arbeidsmarktvoorschriften te herzien.

Wat de budgettaire aanpassing betreft heeft de Raad de Griekse autoriteiten in zijn aanbevelingen uit hoofde
van artikel 104, lid 7 van het Verdrag aanbevolen het buitensporig tekort uiterlijk in 2005 tot onder 3 procent
van het bbp terug te dringen en de totale aanpassing te verdelen over 2004 en 2005.

Ten slotte beveelt de Raad de Griekse autoriteiten aan om door middel van een effectief beheer van de huidige
primaire uitgaven op de middellange termijn een begrotingssituatie te bereiken die vrijwel in evenwicht is
of een overschot vertoont. Op die manier kan de duurzaamheid van de overheidsfinanciën op de lange
termijn worden gewaarborgd met het oog op de vergrijzing en met name ook gezien de hoge staatsschuld.
De maatregelen die de Griekse autoriteiten op dit vlak nemen worden op jaarbasis beoordeeld in het kader
van het uitvoeringsverslag, alsmede bij de evaluatie van het stabiliteitsprogramma. Bovendien heeft de Raad,
overeenkomstig artikel 104, lid 7 van het Verdrag en Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging
en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten, de Griekse autoriteiten
op 5 juli 2004 aanbevolen om maatregelen van structurele aard te nemen om het buitensporig tekort uiterlijk
in 2005 tot onder de referentiewaarde van 3 procent van het bbp terug te dringen. De Raad beveelt de Griekse
autoriteiten tevens aan om de schulden in een passend tempo te verlagen en de ernstige tekortkomingen te
corrigeren die zijn geconstateerd in het proces dat moet leiden tot het op de hoogte stellen van de Commissie
in verband met de procedure bij buitensporige tekorten. De Griekse regering moet vóór 5 november 2004
corrigerende maatregelen aankondigen/ten uitvoer leggen. Als Griekenland voor die datum nog geen effectieve
actie heeft ondernomen in reactie op de aanbevelingen, zal de Commissie aanvullende stappen nemen in
het kader van de procedure bij buitensporige tekorten.

*
*     *

Vraag nr. 82 van Georgios Toussas (H-0346/04)

Betreft: Negatieve gevolgen van de toepassing van Verordening (EEG) 3577/92

De toepassing van Verordening (EEG) 3577/92(33) heeft negatieve gevolgen gehad voor de bewoners van de
Griekse eilanden. In concreto heeft de toepassing geleid tot een daling van de kwaliteit van de diensten in
het zeevervoer, een afname van de vaarfrequentie, een explosie van de prijzen van de tickets en voor het
vervoer van vracht, duizenden ontslagen onder het varend personeel, intensivering van het werk op de
schepen en ondermijning van de collectieve arbeidsovereenkomsten en de arbeidswetgeving in het algemeen.
De overheidsubsidies aan scheepvaartondernemingen zijn verviervoudigd en het toezicht op de rederijen is
verminderd. De bezorgdheid van de werknemers en de bewoners van de eilanden neemt toe ten gevolg van
de weigering, met het oog op het verkrijgen van meer financiële steun, van de scheepvaartondernemingen
om tijdens het nieuwe seizoen schepen te laten varen én de aankondiging van de Commissie dat ze werkt
aan een richtlijn voor de liberalisering van de havendiensten.

Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen om een eind te maken aan de hierboven genoemde
negatieve gevolgen van de toepassing van Verordening (EG) 3577/92 en om geregelde bootverbindingen
tussen de Griekse eilanden en de havens van het Griekse vasteland, alsmede de rechten van het varend
personeel en de bewoners van de eilanden te garanderen.

(33) PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7.
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Antwoord

Verordening (EEG) nr. 3577/92 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten
op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer)(34) is gericht op een algemene verbetering
van dit type dienstverlening middels vrije concurrentie op één uitgebreide markt.

Uit het vierde verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van deze verordening, de dato 24 april
2002(35), blijkt dat de liberalisatie, op 1 januari 1999, van de nog beschermde cabotagediensten geen
belangrijke penetratie van schepen onder de vlag van andere lidstaten op de nationale markten tot gevolg
heeft gehad. Dat geldt in het bijzonder voor Griekenland, met name vanwege de geografische ligging van
het land en de concurrentiekracht van de Griekse vloot. De kwaliteit van de geleverde diensten daarentegen
lijkt te zijn gestegen, hetgeen in sommige landen weer geleid heeft tot een toename van het verkeer.

De Commissie is ervan overtuigd dat deze liberalisering, die in Griekenland overigens nog niet volledig ten
uitvoer is gebracht, daar alle gunstige effecten zal sorteren die ervan verwacht worden.

Er zij bovendien op gewezen dat de bepalingen van voornoemde verordening op het gebied van bemanning
en openbare dienstverlening bedoeld zijn om een matigende rol te spelen.

In het bijzonder kunnen de moeilijkheden met het bieden van zo goed mogelijke verbindingen naar vele
kleine eilanden aanleiding geven tot dienstverleningsverplichtingen die verder rechtvaardigen dat de staat
de private operatoren tegemoetkomt in de voor hen ontstane extra kosten.

*
*     *

Vraag nr. 83 van Johan Van Hecke (H-0349/04)

Betreft: Over het pakket maatregelen tegen 1 januari 2005 voor de textielindustrie

Op 13 oktober heeft de Commissie een actieplan goedgekeurd om de Europese textielindustrie bij te staan
in zijn overlevingsstrijd, als vanaf 2005 geen enkel WTO-lid de invoer van kleding en textiel nog aan quota
mag onderwerpen. Dit zal de dominantie op de wereldmarkt van landen als China nog vergroten, dat als
WTO-lid manifest een aantal plichten negeert zoals de verplichting tot marktconforme praktijken en opening
van de eigen markt. Acht de Commissie haar pakket maatregelen toereikend? Gaat zij ervan uit dat een deel
van de Europese textiel hoe dan ook zal verloren gaan? Overweegt de Commissie bijkomende
handelsdefensieve maatregelen die zij binnen haar bereik heeft, zoals een textielspecifieke vrijwaringsclausule
tegen China, een horizontale vrijwaringsclausule alsook politieke en diplomatieke druk?

Antwoord

De Commissie is zich terdege bewust van de situatie in de textiel- en kledingindustrie, alsook van het
economisch belang van deze sector voor de werkgelegenheid en de industriële productie.

De precieze invloed van de afschaffing van de quota kan niet worden vastgesteld, maar deze kan aanzienlijk
zijn. Eén en ander zal afhangen van de vraag welke maatregelen de industrie en de nationale en regionale
autoriteiten in reactie hierop gaan nemen om hun textielindustrie concurrerend te maken. In het algemeen
zal de invloed op de lange termijn van de afschaffing van de quota waarschijnlijk sterk variëren, afhankelijk
van de omstandigheden in de verschillende landen en de nationale beleidsmaatregelen.

Er kan sprake zijn van een vervangingseffect onder leveranciers in het voordeel van die landen die in staat
zijn een volledig productpalet, schaalvoordelen, concurrerende prijzen, alsook efficiënte diensten te bieden.
Gezien de omvang van de bestaande industrie en de enorme hoeveelheid capaciteit in ontwikkeling, zal
China naar verwachting de hoogste ogen gaan gooien, hoogstwaarschijnlijk eerder ten koste van andere
ontwikkelingslanden dan van de EU-textiel- en kledingindustrie. Dit is ook precies de reden dat er in het
protocol betreffende de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) specifieke bepalingen
zijn opgenomen. Wat het eventuele gebruik van vrijwaringsclausules betreft, dit moet alleen worden
overwogen indien en wanneer aan de juridische voorwaarden wordt voldaan, en alleen als een laatste
redmiddel. De Commissie is dan ook van plan richtsnoeren te ontwikkelen met betrekking tot de criteria
voor de toepassing van vrijwaringsclausules. Dit moet resulteren in duidelijkheid omtrent de procedureregels

(34) PBEG L 364 van 12.12.1992
(35) COM (2002) 203 def.
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voor klachten of verzoeken om toepassing van vrijwaringsclausules van de kant van de industrie en de criteria
die de Commissie zal hanteren, overeenkomstig de relevante verordeningen van de Raad, voor het toepassen
van vrijwaringsclausules en in het bijzonder de textielspecifieke vrijwaringsclausule in het protocol betreffende
de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De Commissie werkt daarnaast aan de ontwikkeling van een geautomatiseerd invoervergunningensysteem.
Dit moet de mogelijkheid bieden om vanaf 1 januari de invoer van Chinees textiel in de EU en de evolutie
op de markt in 'real time' te volgen, en beoogt ertoe bij te dragen op korte termijn te kunnen vaststellen of
voldaan wordt aan de voorwaarden voor het gebruik van de hierboven bedoelde clausule.

Wat het pakket tegenmaatregelen betreft waarnaar de geachte afgevaardigde verwijst, vestigt de Commissie
de aandacht op haar Mededeling "Textiel en kleding na 2005 - Aanbevelingen van de Groep op hoog niveau
inzake textiel en kleding" van 13 oktober 2004. Hierin bouwt de Commissie voort op de werkzaamheden
van de Groep op hoog niveau, waarin ook leden van het Parlement zitting hadden, en oppert ze een aantal
maatregelen voor het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese textielindustrie in een billijke,
post-ATC-omgeving (ATC = Agreement on Textile and Clothing). Uiteraard deelt de Commissie de geuite
zorg dat China's exportpotentieel de EU-industrie in problemen zou kunnen brengen. In dit verband hecht
ze eraan erop te wijzen dat ze de naleving door China van de verplichtingen die op dat land rusten uit hoofde
van het protocol betreffende de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie scherp in de gaten
houdt, met name in het kader van de textieldialoog tussen de EU en China, die op 6 mei 2004 door de
commissaris belast met handel en zijn Chinese evenknie, minister van Handel Bo Xilai, werd gestart.

*
*     *

Vraag nr. 84 van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0354/04)

Betreft: Armoede en sociale uitsluiting in de EU

Volgens de laatste gegevens die de Statistische Dienst van het Nationale Centrum van Sociale Studies onlangs
heeft gepubliceerd, leeft 19.3 procent tot 22.6% van de Grieken onder de armoedegrens (lager inkomen dan
60% van het communautaire gemiddelde), met personen boven de 65 jaar, werklozen en gepensioneerden
als de meest kwetsbare categorieën.

Beschikt de Europese Commissie met het oog op de uitvoering van het Actieprogramma tegen sociale
uitsluiting 2000-2006, over vergelijkende statistische gegevens per lidstaat, benevens kwantitatieve en
kwalitatieve analyses, over het armoedeprobleem in met name Griekenland?

Heeft de Commissie een tussentijdse beoordeling van de uitvoering van het Actieprogramma doen
plaatsvinden? Zal de Commissie nieuwe initiatieven en concrete maatregelen voor de bestrijding van sociale
uitsluiting voorstellen, met name nu het Programma ten einde loopt?

Antwoord

In het kader van het proces van sociale integratie heeft de Raad op 4 maart 2004 zijn goedkeuring gehecht
aan het gezamenlijk verslag van de Commissie en de Raad inzake sociale integratie. Dit verslag bevat zowel
vergelijkbare statistische gegevens over de – destijds nog – vijftien lidstaten, als een analyse van de situatie

en de beleidsontwikkeling ten aanzien van armoede en sociale uitsluiting in elk van deze landen.1
(36)

De

statistische bijlage bij dit verslag is overgenomen als werkdocument van de diensten van de Commissie.2
(37)

De lidstaten, met inbegrip van Griekenland, zullen in 2005 worden uitgenodigd verslag uit te brengen over
de tenuitvoerlegging van de strategieën en beleidsvormen waartoe zij zich verbonden hebben. De Griekse
autoriteiten worden geacht in hun verslag enerzijds een gedetailleerde beschrijving te geven van hun
vorderingen op weg naar de realisering van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Nationale Actieplan
tegen sociale uitsluiting 2003-2005, en anderzijds de looptijd van deze strategieën uit te breiden tot halverwege
2006.

(36) 1 Voor het volledige verslag, zie: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/joint_rep_en.htm.
(37) 2 SEC(2003) 1425
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Genoemde verslagen zullen de basis vormen voor een analyse door de Commissie, die vervolgens tegen het
eind van 2005 een document voor de diensten van de Commissie zal aannemen.

*
*     *

Vraag nr. 85 van Jan Březina (H-0355/04)

Betreft: Door de Commissie op 14.7.2004 goedgekeurd document betreffende de hervorming van
de gemeenschappelijke marktordening voor suiker

Grote bezorgdheid wekt het feit dat, indien het bovenvermelde document als rechtsgrondslag zou worden
genomen voor de hervorming van de suikermarktordening, en ik denk hierbij met name aan het voornemen
om de nationale A- en B-quota in één quotum samen te voegen en dit ene quotum voor elk land met 16%
te verlagen, dit voor een groot aantal zeer concurrerende bietentelers en suikerproducenten in met name de
nieuwe lidstaten uitermate negatieve gevolgen zal hebben en misschien wel tot een faillissement zal leiden.
Een dergelijke hervorming zou met name een zware klap zijn voor de bietentelers en suikerproducenten in
de Republiek Tsjechië, van oudsher één van de belangrijkste suikerproducenten in de EU.

Is de Commissie zich ervan bewust dat een dergelijke kunstmatige, administratieve ingreep tot het eind van
de autarkie van de hierboven vermelde lidstaten en met name de Republiek Tsjechië op het gebied van suiker
zou leiden en hen afhankelijk zou maken van de invoer van duurdere suiker uit het buitenland, terwijl zij in
staat zijn zelf kwalitatief hoogwaardige suiker goedkoop te produceren en bij gelijke voorwaarden voor
iedereen volledig concurrerend zijn? Is de Commissie daarnaast ook niet van mening dat een dergelijk resultaat
haaks staat op één van de doelstellingen van de hervorming, namelijk het verplaatsen van de teelt van bieten
en de productie van suiker naar productieve en concurrerende gebieden in de EU?

Antwoord

Het hervormingsvoorstel van de Commissie, zoals dat vervat is in haar Mededeling over de hervorming van
de Europese suikersector van 14 juli 2004, heeft ten doel een betere marktoriëntatie tot stand te brengen en
het concurrentievermogen van deze sector te vergroten in overeenstemming met de algemene doelstellingen
van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waarbij rekening wordt gehouden
met de beperkingen die voortvloeien uit internationale verplichtingen die op de EU-suikermarkt van kracht
zijn.

Wil men deze doelstellingen bereiken in een gemeenschappelijke markt, dan is het van belang dat er nog
eens goed gekeken wordt naar het huidige stelsel van herverdeling van de productie over alle lidstaten en
dat de productie verhuist naar productiegebieden die grotere concurrentievoordelen bieden. Het voorstel
om de noodzakelijke quotaverlaging te beperken tot de B-quota zou dan ook niet stroken met de voornaamste
reden voor hervorming, aangezien de meest concurrerende producenten er meer door zouden worden
benadeeld.

De Commissie erkent evenwel dat de hervorming bietentelers en suikerproducenten zal treffen en dat in
sommige lidstaten de productie mogelijk verlaagd of zelfs stopgezet zal worden. Om deze nadelige gevolgen
te verzachten, voorziet het hervormingsvoorstel in een reeks maatregelen: boeren zullen compensatie
ontvangen op basis van hun bietenproductie in het verleden en kunnen daarnaast overstappen op het telen
van alternatieve en meer concurrerende gewassen. Doordat het overdragen van quota wordt toegestaan,
zullen suikerproducenten hun quota kunnen verkopen en indien dit niet mogelijk is, kunnen zij een beroep
doen op hulp bij omschakeling.

*
*     *

Vraag nr. 86 van María Esther Herranz García (H-0356/04)

Betreft: Steun aan jonge landbouwers

Tegen de achtergrond van de komende financiële vooruitzichten heeft de Commissie een voorstel ingediend
om één enkel fonds te creëren voor het plattelandsontwikkelingsbeleid (het zogeheten FEADER), waarin
door de opneming van, met name, Natura 2000, het aantal verkiesbare acties wordt vergroot en tegelijkertijd
de begroting voor deze tweede pijler van het GLB gehandhaafd blijft. Dit voorstel is niet alleen financieel
onhaalbaar, maar gaat ook volledig voorbij aan de noodzaak meer prioriteit te geven aan maatregelen ten
behoeve van jonge landbouwers en hiervoor meer geld uit te trekken, teneinde de generatie-aflossing in de
landbouw, die momenteel op het platteland met ernstige problemen gepaard gaat, te vergemakkelijken.
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Is de Commissie, gezien de schaarse middelen die voor het plattelandsbeleid zijn uitgetrokken, niet van
oordeel dat zij haar prioriteiten moet bijstellen?

Is de Commissie bovendien niet van oordeel dat de huidige financiële vooruitzichten moeten worden
aangepast om tegemoet te komen aan de verzoeken die het Europees Parlement in het kader van de begroting
2005 heeft gedaan om meer geld uit te trekken voor steunmaatregelen voor jonge landbouwers?

Antwoord

1. Het voorstel voor het toekomstige EU-beleid inzake plattelandsontwikkeling voor de periode

2007-20131(38)
biedt een aangepaste serie maatregelen die zijn onderverdeeld in drie prioritaire assen: As

1: het verbeteren van de concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector; As 2: landbeheer en het versterken
van het milieu; en As 3: diversificatie van de landbouweconomie en de levenskwaliteit. Voor het nieuwe
voorstel wordt 97,2 miljard euro uitgetrokken (prijzen in 2004).

De maatregel “Vestiging van jonge landbouwers” maakt nog immer deel uit van de eerste prioritaire as,
binnen de subgroep van maatregelen die gericht zijn op verbetering van het menselijk potentieel (samen
met de maatregelen: beroepsopleiding en voorlichtingsacties voor personen die werkzaam zijn in de landbouw-
of de bosbouwsector, vervroegde uittreding van landbouwers en landbouwwerknemers, het gebruik van
adviesdiensten door landbouwers en bosbeheerders en de oprichting van bedrijfsverzorgingsdiensten,
diensten ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer voor de landbouw en bedrijfsadviesdiensten zowel voor
de landbouw als voor de bosbouw).

Landbouwers die in aanmerking willen komen voor steun in het kader van de maatregel “Vestiging van jonge
landbouwers” moeten aan een nieuwe voorwaarde voldoen: zij dienen een bedrijfsplan voor de ontwikkeling
van hun landbouwactiviteiten in te dienen. Voorts is het maximumbedrag van de eenmalige premie verhoogd
van 25 000 naar 40 000 euro.

Aan de andere kant zullen bij de maatregel “Steun voor de modernisering van landbouwbedrijven” hogere
steuntarieven blijven gelden voor investeringsprojecten die door jonge landbouwers worden voorgesteld.

Het subsidiariteitsbeginsel zal de basis blijven vormen voor het toekomstige EU-beleid ten aanzien van
plattelandsontwikkeling; met andere woorden, de lidstaten en regio’s zullen hun eigen
plattelandsontwikkelingsprogramma’s moeten opzetten aan de hand van hun prioriteiten en behoeften. Het
is aan hen om de maatregel “Vestiging van jonge landbouwers” in hun programma’s op te nemen, alsmede
andere maatregelen – bijvoorbeeld in verband met opleiding of vervroegde uittreding – toe te passen om de
overdracht van landbouwactiviteiten van generatie op generatie in de context van een verouderende
EU-landbouw te vergemakkelijken. Het is eveneens aan hen te bepalen welke bedragen zij binnen hun
programma’s voor plattelandsontwikkeling willen reserveren voor deze maatregelen.

2. In de huidige programmeringsperiode (2000-2006) hebben vrijwel alle lidstaten van de EU-15 ervoor
gekozen de maatregel “Vestiging van jonge landbouwers” in hun programma’s voor plattelandsontwikkeling
op te nemen en deze maatregel staat gemiddeld voor circa 3,7 procent van de middelen uit het totale Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL) voor de periode 2000-2006. Wat de tien nieuwe
lidstaten aangaat: deze maatregel is door vijf daarvan opgenomen in hun
plattelandsontwikkelingsprogramma’s voor 2004-2006 en neemt 2 procent van de totale geprogrammeerde
begroting voor deze periode voor zijn rekening.

De budgetten die worden toegekend aan de plattelandsontwikkelingsprogramma’s dienen in overeenstemming
te zijn met de financiële vooruitzichten voor 2000-2006 die in 1999 in Berlijn zijn goedgekeurd. Indien een
lidstaat dit wenst, kan hij binnen de totale toekenning een bedrag van andere maatregelen overboeken naar
de maatregel “Vestiging van jonge landbouwers”.

*
*     *

(38) 1 COM(2004) 490 definitief, 14.7.2004

28-10-2004Handelingen van het Europees ParlementNL84



Vraag nr. 87 van Diamanto Manolakou (H-0357/04)

Betreft: Dreigende schade aan historische Marathon-baai door aanleg van kunstmatig eiland

De aanleg van een kunstmatig eiland voor commerciële doeleinden en van een jachthaven voor
pleziervaartuigen in Nea Makri dreigt schade toe te brengen aan de historische Marathonbaai. Deze aanleg
- de werkzaamheden zijn reeds begonnen zonder concreet bestemmingsplan of milieu-effectbeoordeling -
zal desastreuze gevolgen hebben voor de onmiddellijke omgeving van twee belangrijke naastgelegen
archeologische vindplaatsen (een neolithische nederzetting en een Egyptisch heiligdom): het milieu zal
worden aangetast door de duizenden tonnen beton die zullen worden gebruikt, de zee zal worden
verontreinigd door het afval van honderden schepen, en er zal ecologische schade worden toegebracht aan
het onderzeese milieu, want er zullen 260 are zeegrasvelden verdwijnen, en ook de levenskwaliteit van de
bewoners van de streek zal door de verstoring van de sociaal-economische situatie worden aangetast.

Is de Commissie op de hoogte van de aanleg en de wijze van financiering van deze werken, die in strijd met
de gemeenschapswetgeving worden aangelegd, en die de historische omgeving vernielen die mede wordt
beschermd door het programma Natura 2000? Is zij van plan in te grijpen om te zorgen dat het werk geen
doorgang vindt en de illegale en half voltooide bouwsels onmiddellijk worden verwijderd?

Antwoord

De Commissie heeft reeds een schrijven ontvangen van de inwoners van Nea Makri, die bezwaar aantekenen
tegen een voorgestelde jachthaven. Op basis van de beschikbare informatie is de Commissie van mening dat
er geen reden is om aan te nemen dat inbreuk is gemaakt op EU-wetgeving.

De Griekse autoriteiten hebben het gebied rond Nea Makri niet voorgesteld als gebied van communautair
belang, op basis van de relevante wetenschappelijke informatie en de criteria in bijlage III bij Richtlijn
92/42/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde

flora en fauna1(39)
. Met betrekking tot de bescherming van de habitat “Posidonis-velden” zij er in het bijzonder

op gewezen dat het bepaalde in artikel 6 van de richtlijn geldt voor de instandhouding en het beheer van
“Natura 2000”-gebieden en dat dit artikel geen bescherming inhoudt van specifieke habitats buiten gebieden
die in het kader van de richtlijn worden voorgesteld.

Wat betreft de gevolgen van het project voor het voorgestelde gebied van communautair belang
Schinias-Marathonas (code GR 3000003) zij opgemerkt dat dit gebied niet nabij Nea Makri gelegen is en
dat de mariene en kustzones ervan beperkt zijn. Daar komt bij dat in het onderzoek dat ten behoeve van het
project is uitgevoerd en dat door de inwoners van Nea Makri naar de Commissie is gestuurd, naar behoren
rekening wordt gehouden met het gebied en een verwijzing bevat naar het presidentieel decreet aangaande
de bescherming ervan. Het is om die reden niet waarschijnlijk dat het project enige invloed van betekenis
zal hebben op het gebied of de integriteit ervan zal aantasten. Er is dan ook geen sprake van een inbreuk op
artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG.

Wat de gevolgen voor het cultureel erfgoed aangaat: in het ministerieel besluit waarmee de locatie van de
jachthaven is goedgekeurd, worden specifieke voorwaarden gesteld, zoals de voorwaarde dat de archeologische
diensten toezicht houden op de werkzaamheden en dat de werkzaamheden worden gestaakt wanneer
archeologische vondsten worden gedaan.

*
*     *

Vraag nr. 88 van Reino Paasilinna (H-0358/04)

Betreft: Liberalisering van de interne telecommunicatiemarkt

Volgens de meest recente informatie (daterend van juli) hebben vijf lidstaten nagelaten een aantal richtlijnen
om te zetten gericht op de liberalisering van de telecommunicatiemarkt. Hiermee vertragen deze vijf landen
de totstandkoming van prijs- en andere voordelen voor de consumenten en wordt ook het voortschrijden
van de concurrentie belemmerd. De Commissie heeft dit voorjaar de betrokken lidstaten voor het gerecht
gedaagd. Wat is op dit moment de feitelijke situatie wat betreft het bewerkstelligen van een voordeliger
dienstverlening aan de consument en de invoering van concurrentie? Is er op deze gebieden in de betreffende
lidstaten vooruitgang geboekt? Heeft de wetgeving in de landen waar ze is ingevoerd vruchten afgeworpen?

(39) 1 PB L 206, 22.7.1992
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In hoeverre heeft de consument in zijn portemonnee iets gemerkt van de liberalisering? Hoe is de situatie in
het kader van de doelstellingen van Lissabon?

Antwoord

De geachte afgevaardigde verwijst in zijn vraag naar de vijf lidstaten die de richtlijnen waaruit het nieuwe
regelgevingskader van de EU voor elektronische communicatie bestaat, nog niet hebben omgezet.

Op 14 oktober hadden twintig lidstaten gemeld dat zij wetgeving hadden aangenomen ter omzetting van
het nieuwe regelgevingskader (vijf richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad). Elk van deze landen
heeft daarmee een aanzienlijke prestatie geleverd.

In oktober vorig jaar heeft de Commissie inbreukprocedures ingeleid tegen die lidstaten van de EU-15 die
nog geen omzetting van de vijf richtlijnen hadden aangekondigd en er zijn al gerechtelijke procedures
aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie (België, Griekenland en Luxemburg). De Commissie overweegt
een vordering inzake inbreuk in te stellen tegen de twee betreffende nieuwe lidstaten (Tsjechische Republiek,
Estland).

In verscheidene lidstaten moet nog secundaire wetgeving worden aangenomen om de primaire wetgeving
volledig rechtsgeldig te maken. De Commissie houdt wat dit betreft de vinger aan de pols en indien nodig
zal zij op grond van artikel 226 van het Verdrag nadere actie ondernemen tegen deze en andere lidstaten
wanneer hun nationale wetgeving onvoldoende overeenstemt met het kader.

Het is zonder meer zorgwekkend dat niet alle lidstaten het proces hebben voltooid. Uitstel betekent echter
geen flexibilisering van de regels voor spelers met aanmerkelijke marktkracht, in die zin dat de verplichtingen
van het oude kader gehandhaafd worden totdat daarover een besluit wordt genomen overeenkomstig het
nieuwe kader (artikel 27 van de kaderrichtlijn).

Wat betreft de mededingingsrichtlijn (de richtlijn van de Commissie waarin de beginselen van liberalisering
zijn vervat): de Commissie heeft in het afgelopen voorjaar Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg en
Nederland voor de rechter gedaagd, omdat deze landen de Commissie niet de informatie hadden verschaft
waarmee zij kon nagaan of de bepalingen van de richtlijn waren nageleefd. De Commissie heeft de procedures
tegen Duitsland, Frankrijk en Nederland vervolgens afgesloten. België heeft informatie verstrekt die vooralsnog
niet voldoende lijkt om te bevestigen dat de Belgische wetgeving volledig overeenstemt met de richtlijn.

Met betrekking tot het effect van de wetgeving in die lidstaten waarin zij ten uitvoer wordt gelegd, spreekt
het voor zich dat het van essentieel belang is voor de sector dat de richtlijnen zonder dralen worden omgezet.
Meer in het bijzonder leidt uitstel van omzetting ertoe dat het proces van marktanalyse door de nationale
regelgevende instanties (NRI’s) vertraging oploopt, evenals de intrekking, wijziging of invoering van
regelgeving door deze instanties naar aanleiding van het geconstateerde concurrentieniveau.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe kader, dat ten tijde van de aanneming van de richtlijnen de
nadrukkelijke steun had van het Parlement, is dat de Commissie bevoegdheden krijgt om toezicht te houden
op de nationale regelgevende maatregelen door middel van procedures voor raadpleging en transparantie
krachtens artikel 7 van de kaderrichtlijn. De Commissie heeft meer dan honderd kennisgevingen betreffende
het op de markt brengen ontvangen en heeft een aantal daarvan van uitgebreid commentaar voorzien,
ofschoon tot nu toe slechts drie geleid hebben tot een verbod. Het Parlement is hierover ingelicht en zal ook
in de toekomst op de hoogte gehouden worden over dit besluitvormingsproces en de uitkomsten ervan.

Dankzij het nieuwe kader hebben NRI’s dus al maatregelen kunnen treffen om te zorgen voor een betere
regelgeving in de sector, die in overeenstemming is met de doelstellingen van het kader. De Commissie doet
een klemmend beroep op alle lidstaten om hun kennisgevingen zo spoedig mogelijk te voltooien, opdat we
dit proces van op maat gesneden en evenredige regelgeving kunnen doorzetten.

Wat betreft het leveren van goedkopere diensten aan consumenten en de gevolgen die de opening van de
markten heeft gehad op de portemonnee van de consument, is het duidelijk dat de volledige liberalisering
van de telecommunicatiemarkten op 1 januari 1998 tastbare resultaten heeft opgeleverd voor de consument.

Tussen augustus 1998 en augustus 2003, bijvoorbeeld, hebben particuliere en zakelijke gebruikers van vaste
telefoonaansluitingen binnen Europa respectievelijk 13 en 23 procent kunnen besparen op hun maandelijkse
telefoonrekening. De besparingen waren zelfs nog spectaculairder voor internationale telefoongesprekken:
voor een gesprek van tien minuten naar alle landen die zijn aangesloten bij de OESO, de Organisatie voor
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economische samenwerking en ontwikkeling, waren particulieren in diezelfde periode gemiddeld 41 procent
minder kwijt en zakelijke bellers 45 procent.

De consument heeft dankzij de liberalisering ook meer keuze. Vorig jaar maakte bijvoorbeeld een derde van
de abonnees in de EU gebruik van een alternatieve provider (dat wil zeggen, niet de gevestigde exploitant)
voor interlokale en internationale gesprekken. Er kan ook gekozen worden uit steeds meer
breedbandinternetdiensten op verschillende kwaliteits- en prijsniveaus, zodat voor verschillende consumenten
een alternatief beschikbaar is dat aansluit bij hun behoeften, en bij hun portemonnee.

De hoge kosten van gesprekken naar mobiele nummers zijn evenwel verontrustend. Wat dit probleem
betreft, heeft de Commissie de koe reeds bij de hoorns gevat door deze markt in haar Aanbeveling betreffende
relevante markten op te nemen. In principe hebben alle exploitanten aanmerkelijke marktkracht in hun
eigen netwerken en NRI’s kunnen derhalve passende regelgeving hanteren om concurrentieverstoringen te
corrigeren. De Commissie verwacht dat dit de kosten van gespreksafgifte aanzienlijk zal drukken.

Er bestaan ook enige zorgen over de hoogte van de tarieven voor internationale roaming. De Commissie
voert momenteel een onderzoek uit, waarbij zij gebruik maakt van haar bevoegdheden op het gebied van
de mededingingswetgeving. Daarnaast kunnen andere maatregelen in het kader van het nieuwe
regelgevingskader op dit punt worden toegepast. In haar Aanbeveling betreffende relevante markten stelt
de Commissie dat de nationale wholesale-markt voor internationale roaming, indien blijkt dat deze niet
concurrerend is, onderworpen kan worden aan regelgeving ex ante. Ofschoon het hier nationale markten
betreft, werken de NRI’s aan gecoördineerde maatregelen, gezien de internationale aard van de materie. Deze
maatregelen vullen elkaar aan en wanneer zij gecombineerd worden met technologieën die het mogelijk
maken gesprekken via het netwerk met de laagste roaming-kosten te laten lopen wanneer de beller zich in
een ander EU-land bevindt, zullen zij de Commissie in staat stellen maximale druk uit te oefenen ten gunste
van de consument.

De staatshoofden en regeringsleiders hebben de volledige en effectieve tenuitvoerlegging van het
regelgevingskader terecht aangemerkt als een van de essentiële elementen van de Lissabon-doelstellingen.
De resultaten van een hervorming van regelgeving zijn evenwel niet van de ene op de andere dag zichtbaar.
De hervorming is er in de allereerste plaats op gericht de rechtszekerheid te vergroten door de marktspelers
een stabiel, maar flexibel kader te bieden dat als investeringsplatform kan dienen en door innovatieve diensten
te introduceren. In de vijf jaar voorafgaand aan 2003 is alleen al door nieuwe exploitanten van vaste telefonie
70 miljard euro geïnvesteerd in de EU-15 en zij verwachten in de drie jaar tot 2006 nog 18,5 miljard euro

te investeren1(40)
. Deze investeringen zullen plaatsvinden indien het nieuwe regelgevingskader naar behoren

ten uitvoer wordt gelegd.

*
*     *

Vraag nr. 89 van Paul van Buitenen (H-0359/04)

Betreft: Verweer en ontslag van Marta Andreasen

Is de Commissie van mening dat de voormalige hoofdrekenplichtige Marta Andreasen een eerlijk proces
heeft gehad, ervan uitgaande dat iemand onschuldig is zolang zijn/haar schuld niet is bewezen, maar Voorzitter
Prodi in 2003 in Straatsburg meedeelt dat deze ambtenaar "meer tijd heeft besteed aan het leveren van kritiek
dan aan haar werk"? Heeft de Commissie bij andere gelegenheden hardop "nagedacht over haar positie"?
Wat gaat de Commissie doen als daarvoor bewijzen voorhanden zijn in geschrift of op audio- of videoband?

Is de Europese Commissie van mening dat Marta Andreasen een behoorlijk verweer heeft kunnen voeren
terwijl zij werd beoordeeld door uitgerekend dezelfde hoge ambtenaren die al jarenlang over financiële
middelen een beheer voeren dat mevrouw Andreasen nu juist aan de kaak stelt?

Antwoord

De tuchtprocedure is noodzakelijkerwijs vertrouwelijk en derhalve staat het de Commissie niet vrij om meer
informatie te verstrekken dan zij samenvattend heeft gegeven in haar perscommuniqué.

Binnen deze grenzen kan de Commissie de geachte afgevaardigde het volgende mededelen:

(40) 1 Investment by New Entrants in Europe, 2004, Strategy and Policy Consultants Network

87Handelingen van het Europees ParlementNL28-10-2004



- De in zijn vraag genoemde verklaringen in het openbaar door vertegenwoordigers van de Commissie zijn
onder de speciale aandacht gebracht van de tuchtraad en de raad heeft in zijn advies hiermee terdege rekening
gehouden.

- Volgens het Statuut moeten de leden van de tuchtraad volledige onafhankelijkheid genieten bij de uitoefening
van hun taak. Deze raad wordt samengesteld uit twee bij loting uit een door de administratie opgestelde lijst
aangewezen hoge ambtenaren en uit twee bij loting uit een door de personeelsvakbonden opgestelde lijst
aangewezen hoge ambtenaren. Met het oog op een grotere onafhankelijkheid van de raad wordt een
gerespecteerd persoon van buiten de instelling tot voorzitter benoemd. De huidige voorzitter is een voormalige
president van het Gerecht van eerste aanleg.

De Commissie wijst dan ook de suggestie af dat mevrouw Andreasen werd beoordeeld "door uitgerekend
dezelfde hoge ambtenaren" die het werk uitvoerden dat door mevrouw Andreasen aan de kaak werd gesteld
en verwerpt elke impliciete aantijging dat het de raad aan onafhankelijkheid ontbrak. In feite was geen van
de ambtenaren in de tuchtraad afkomstig uit de oorspronkelijke dienst van mevrouw Andreasen (DG
BEGROTING) en was geen van hen rechtstreeks betrokken bij de modernisering van het boekhoudsysteem
van de Commissie.

De Commissie zou de geachte afgevaardigde voorts erop willen wijzen dat mevrouw Andreasen geen gebruik
heeft gemaakt van de haar uitdrukkelijk in het Statuut geboden mogelijkheid om een van de leden van de
tuchtraad te wraken.

- De Commissie is van oordeel dat mevrouw Andreasen in alle opzichten het onderwerp is geweest van een
reguliere rechtsgang en dat het vermoeden van onschuld in de hele tuchtprocedure is geëerbiedigd. In
overeenstemming daarmee bleef zij vanaf het begin van de procedure in juli 2002 haar volledige salaris
ontvangen. Mevrouw Andreasen was in de gelegenheid om volledig gebruik te maken van haar rechten op
verdediging, waaronder het recht om gehoord te worden, om schriftelijk commentaar in te dienen, om
getuigen te laten oproepen en om zich in elke fase van de procedure te laten bijstaan door een juridisch
adviseur of een andere persoon naar keuze.

*
*     *

Vraag nr. 90 van Athanasios Pafilis (H-0362/04)

Betreft: Ineenstorting van de scheepsbouwindustrie in Griekenland

Op de scheepswerven van Skaramangas, Elefsina en Syros, en in de scheepsreparatiezone van Perama in
Griekenland is het aantal opdrachten drastisch gedaald, het aantal arbeidsplaatsen met 50% afgenomen, de
werkloosheid fors gestegen, het aantal flexibele arbeidscontracten toegenomen, de winst afgenomen en de
werkdruk opgelopen. Het ontbreekt aan arbeidsregelgeving. Dit is de reden dat de werknemers in Griekenland,
maar ook in Spanje en andere landen, acties voorbereiden. De verordeningen en richtlijnen van de EU leiden
tot de privatisering en een drastische vermindering van de scheepsbouwactiviteiten in Griekenland en andere
lidstaten van de Unie. De klacht tegen Zuid-Korea die de EU bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft
ingediend en de verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EG) 1177/2002(41) betreffende steun
aan bepaalde scheepswerven met een monopoliepositie, lossen het probleem niet op. Met de EU-richtlijn in
de hand en profiterend van de vaak onaanvaardbare arbeidsomstandigheden en -voorwaarden op
scheepswerven in derde landen, plaatsen reders daar reuzenorders voor de bouw van honderden nieuwe
schepen.

Welke maatregelen in de Commissie van plan te nemen om een eind te maken aan de verlaging van de
productie en de sluiting van werven in de EU, en om tegemoet te komen aan de eisen van de werknemers
betreffende het recht op werk en de bescherming van de veiligheid op de werkplek?

Antwoord

De Commissie benadrukt dat de Europese Gemeenschap een samenhangend beleid voert ter ondersteuning
van de Europese scheepswerven die te kampen hebben met oneerlijke concurrentie van Koreaanse
scheepswerven. Dit beleid kent vijf hoofdlijnen:

(41) PB L 172 van 2.7.2002, blz. 1.
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De procedure bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Commissie heeft een klacht tegen Korea ingediend
bij de WTO wegens strafbare subsidies (herstructureringssteun) en verboden subsidies (van exportprestaties
afhankelijke steun). De EG is van mening dat de Europese scheepswerven door deze maatregelen zijn
benadeeld. De procedure is momenteel aan de gang, in Genève, en naar verwachting zal begin 2005 uitspraak
worden gedaan.

Tijdelijk defensief mechanisme. Reeds in 2001 heeft de Commissie een tijdelijk defensief mechanisme
voorgesteld met het doel scheepswerven in de EU te helpen het hoofd te bieden aan de oneerlijke Koreaanse
concurrentie in verscheidene marktsegmenten, bijvoorbeeld de bouw van product-, chemische en
vloeibaar-aardgastankers en containerschepen. Deze steun, die maximaal 6 procent van de contractwaarde
per schip bedraagt, is beschikbaar sinds oktober 2002 en onlangs is deze maatregel verlengd tot 31 maart
2005.

Onderhandelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) met het
oog op een nieuw scheepsbouwakkoord. De onderhandelingen hebben ten doel daadwerkelijk gelijke
concurrentievoorwaarden op de mondiale scheepsbouwmarkt en eerlijke concurrentie te creëren met behulp
van twee instrumenten: een krachtige subsidiediscipline en een efficiënte prijsdiscipline om de belangrijkste
concurrentieverstoringen op de mondiale scheepsbouwmarkt tegen te gaan. Alle grote scheepsbouwnaties,
met inbegrip van Korea, China, Japan en de EU, nemen deel aan de onderhandelingen. Tegen het einde van
2005 moet er een akkoord zijn bereikt.

InterSHIP is een onderzoeksproject met een budget van 38 miljoen euro, dat gezamenlijk gefinancierd wordt
door Euroyards en de Commissie. Het beoogt de concurrentiekracht te verbeteren van de bouwers van
cruiseschepen, veerboten en roll-on roll-off passagiersschepen; schepen te ontwikkelen die veiliger en
milieuvriendelijker zijn, waarbij hun gehele levensduur in aanmerking wordt genomen; de bouw- en
ontwikkelingskosten drastisch te verlagen; en de doorlooptijd van innovatieve oplossingen aanzienlijk te
verkorten.

LeaderSHIP 2015 is een initiatief van de Commissie dat gericht is op het versterken van het
concurrentievermogen van de scheepswerven in de EG. De adviesgroep van LeaderSHIP 2015 heeft een
aantal prioriteiten vastgesteld voor de maritieme sector: het versterken van onderzoek, ontwikkeling en
innovatie, het tot stand brengen van een ‘level playing field’ in de mondiale scheepsbouw, het ontwikkelen
van geavanceerde financierings- en garantieregelingen, het beschermen van de intellectuele-eigendomsrechten
en het veilig stellen van de toegang tot geschoolde werknemers. De verwezenlijking van deze prioriteiten
zal van zeer nabij worden gevolgd. In beide gevallen zal dit betekenen dat de richtsnoeren ten uitvoer worden
gelegd die de Commissie heeft voorgesteld en die zijn aangenomen door de Raad op basis van de aanbeveling
van de groepen op hoog niveau.

Een van de eerste resultaten van LeaderSHIP is de steun voor innovatie. Dit aspect is opgenomen in de nieuwe
kaderregeling inzake staatssteun aan de scheepsbouw, die per 1 januari 2004 van kracht is; dankzij deze
regeling kan aanspraak gemaakt worden op een financiering van maximaal 20 procent voor de innovatieve
onderdelen van het betreffende project. De scheepsbouw is de enige industriële sector in de EU die van
dergelijke steun gebruik kan maken.

De Commissie is van mening dat verdere consolidering, met inachtneming van de mededingingsregels,
voordelen kan opleveren voor alle aspecten van de commerciële scheepsbouw, de marinescheepsbouw en
de scheepsreparatie.

Wat de Griekse scheepswerven betreft, heeft de Commissie in het verleden aanzienlijke bedragen aan
herstructureringssteun goedgekeurd voor alle grote scheepsbouwondernemingen (Skaramangas, Elefsina
en Newrion) om de herstructurering van deze ondernemingen te vergemakkelijken.

De Commissie heeft er alle vertrouwen in dat de bovenstaande maatregelen zullen bijdragen tot het behoud
van een concurrerende Europese scheepsbouwindustrie op de wereldmarkt.

Ten aanzien van de eerbiediging van het arbeidsrecht onderstreept de Commissie dat dit een zaak is die
behoort tot de bevoegdheden van de lidstaten en, uiteindelijk, de nationale gerechtshoven.

*
*     *
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Vraag nr. 91 van Vytautas Landsbergis (H-0364/04)

Betreft: De houding van Rusland tegenover onafhankelijke staten

Wat is het standpunt van de Commissie over het in het wetboek van de Russische federatie genoemde geval,
getiteld : betreffende aanvullende garanties en vergoedingen van militair personeel (versies van 21.01.1993,
nr. 4328-I, 21.07.1993, nr. 5481-I, en de jongste versie van 23.12.2003, nr. 186-F3). In dit wetboek staan
nog altijd bepalingen die betrekking hebben op hen die "in dienst" zijn in Litouwen, Letland en Estland,
lidstaten van de Europese Unie, alsof deze landen nog altijd door het Russische leger zouden kunnen worden
bezet. De militairen die in de Baltische landen dienen wordt bezoldiging gegarandeerd die 50% hoger ligt
dan de soldij voor degenen die in Rusland dienen, terwijl de gezinnen van Russische militairen die omkomen
"in een gewapend conflict" een vergoeding krijgen.

Kan de Commissie Rusland vragen of tenminste de vermelding van gebieden die tot de Europese Unie behoren
uit het wetboek kan worden geschrapt?

Antwoord

In het Russische wetboek uit 1993 waarnaar de geachte afgevaardigde verwijst, zijn pensioenrechten en
uitkeringen vastgelegd voor militair personeel dat gelegerd is in de Zuidelijke Kaukasus, de Baltische staten
en Tadzjikistan.

De reden dat de Baltische staten in het wetboek worden genoemd, is dat Rusland op het moment dat het
werd opgesteld, nog niet al zijn militair personeel uit deze landen had teruggetrokken.

Toen het Russische militair personeel eenmaal volledig was teruggetrokken uit de Baltische staten, verloor
de verwijzing in het wetboek naar Russische militairen in deze landen vanzelfsprekend haar geldigheid. De
Commissie zou het toejuichen wanneer de verwijzing naar de Baltische staten werd geschrapt bij de volgende
wijziging van het wetboek.

*
*     *

Vraag nr. 92 van Hans-Peter Martin (H-0366/04)

Betreft: Situatie van de nieuwe Commissarissen

Op mijn recente vraag (H-0260/04(42)) heeft u mij op 14 september 2004 meegedeeld dat het bij de extra
uitgaven, die door de vervanging van 3 Commissieleden, die slechts zes maanden in functie geweest zullen
zijn, om eenmalige kosten ten bedrage van € 172.000,- zou gaan (onkosten- en reisvergoeding).

Geldt dit bedrag van € 172.000 voor elke Commissaris en welke "vergoedingen" of reiskosten (en voor welk
bedrag) worden daarmee bedoeld?

Waarom heeft u de maximaal driejarige overbruggingstoelage van Commissarissen, alsmede hun inkomen
niet bij uw beantwoording van de vraag vermeld?

Waarom heeft u mijn desbetreffende vraag over de kosten voor de medewerkers en de kantoren niet
beantwoord? Wilt u dat alstublieft alsnog doen?

Antwoord

Het bedrag van EUR 172 000 dat door de Commissie is genoemd in haar antwoord op vraag H-260/04 van
de geachte afgevaardigde betreft de drie commissarissen gezamenlijk en dekt zowel de inrichtingsvergoedingen
bij aanstelling en overplaatsing (EUR 162 000) als de reiskostenvergoeding (EUR 10 000).

Overigens wordt aan elke commissaris tevens een overbruggingstoelage verleend van EUR 72 424,65 per
maand gedurende de drie jaar na zijn of haar vertrek. Voorts zullen alle commissarissen vanaf hun
vijfenzestigste jaar een maandelijks pensioen ontvangen van EUR 387.

De Commissie wijst de geachte afgevaardigde erop dat de samenstelling van de kabinetsleden die per 1
november 2004 in functie treden op dit moment nog altijd niet definitief vaststaat. Derhalve, daar de
Commissie nog niet weet welke van de huidige medewerkers daadwerkelijk zullen vertrekken, kan zij

(42) Schriftelijk antwoord van 14.9.2004.

28-10-2004Handelingen van het Europees ParlementNL90



vooralsnog niet het exacte bedrag noemen van de kosten die het eventuele vertrek van de medewerkers van
de betreffende commissarissen met zich mee zal brengen.

Ter informatie, in het geval dat alle 13 desbetreffende externe medewerkers (tijdelijke functionarissen kabinet)
in de drie beoogde kabinetten, verdeeld over de drie categorieën A, B en C, op 31 oktober de Commissie
zouden moeten verlaten, zouden deze geen inrichtingsvergoedingen bij aanstelling/overplaatsing ontvangen
noch een overbruggingstoelage. Daarentegen zullen zij hun pensioenpremies terugontvangen (28,5 procent
van hun brutoloon) voor een totaalbedrag van maximaal EUR 86 000 voor alle 13 betrokken personen.

*
*     *

Vraag nr. 93 van Pierre Schapira (H-0367/04)

Betreft: Europees ontwikkelingsbeleid voor de preventie van natuurrampen in Haïti

De verwoestingen door het overtrekken van de orkaan Jeanne werden nog geaccentueerd door de
kwetsbaarheid van het land. De nog altijd grote onveiligheid als gevolg van de laksheid van de V.N. bij het
sturen van een vredesmacht mag voor de Commissie geen reden zijn af te zien van nieuwe
ontwikkelingsprojecten.

De Europese Unie mag niet volstaan met het financieren van noodhulpprogramma's, maar dient tevens
duurzame programma's op middellange en langere termijn uit te voeren. Welk structureel ontwikkelingsbeleid
gaat de Commissie voeren om de gevolgen van toekomstige natuurrampen op Haïti te verzachten?

Antwoord

De huidige onstabiele situatie op Haïti baart de Commissie grote zorgen. Het feit dat de vredesmacht van de
Verenigde Naties niet beschikt over het totale aantal troepen waarvoor toestemming is verleend, maakt het
uiterst moeilijk voor de vredesmacht zijn mandaat te vervullen en geeft de rebellen de gelegenheid de
maatregelen te ondermijnen die de interim-regering getroffen heeft om de stabiliteit te bevorderen en de
democratische instellingen te versterken. De Commissie hoopt dat de bijdragende staten de missie van de
noodzakelijke middelen zullen voorzien, zodat de veilige en stabiele situatie gecreëerd kan worden die, willen
de ontwikkelingsinspanningen van donoren tot duurzaam succes leiden, van cruciaal belang is.

De recente oplaaiing van het geweld vormt echter geen bedreiging voor de aanvang van de tenuitvoerlegging
van de ontwikkelingshulpprojecten die door de Commissie gesteund worden. Er worden projecten opgezet
om aan de meest dringende behoeften te voldoen. Onmiddellijk na de donorconferentie van juli 2004 is een
wederopbouwproject, waarvoor 27,5 miljoen euro beschikbaar was gesteld, in gang gezet om de toegang
van de bevolking tot de fundamentele sociaal-economische infrastructuren en diensten te verbeteren. De
Commissie realiseert zich terdege in welke netelige sociale en economische situatie Haïti zich bevindt. Om
die reden wordt enerzijds de politieke boodschap herhaald dat de mensenrechten en de rechtsstaat geëerbiedigd
dienen te worden en dat in 2005 verkiezingen moeten worden gehouden, en anderzijds het aanzienlijke
bedrag van 270 miljoen euro aan steun toegezegd.

Om de gevolgen van natuurrampen op Haïti te verzachten, is een structurele aanpak van het probleem vereist.
De meest recente ramp op Haïti werd onder andere veroorzaakt door ontbossing. De Commissie levert een
financiële bijdrage van 7 miljoen euro aan een informatieprogramma voor de verwerking van territoriale en
geografische gegevens met het oog op duurzame ontwikkeling op Haïti.

Zelfs in de periode waarin slechts in beperkte mate werd samengewerkt met de regering van Haïti, is via
alternatieve kanalen toch steeds hulp verleend om het lijden van de Haïtiaanse bevolking niet te verergeren.
Sinds 1991 heeft de Commissie bijna een half miljard euro aan subsidies verstrekt in Haïti.

*
*     *

91Handelingen van het Europees ParlementNL28-10-2004


	VERGADERING VAN DONDERDAG 28 OKTOBER 2004
	1. Opening van de vergadering
	Giles Bryan Chichester
	Luigi Cocilovo
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Luigi Cocilovo

	2. Vrouwen en armoede
	Luigi Cocilovo
	Anna Záborská
	Michaele Schreyer
	Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
	Lissy Gröner
	Maria Carlshamre
	Hiltrud Breyer
	Eva-Britt Svensson
	Urszula Krupa
	Lydia Schenardi
	Edit Bauer
	Edite Estrela
	Lena Ek
	Ilda Figueiredo
	Teresa Riera Madurell
	Katerina Batzeli
	Anna Hedh
	Michaele Schreyer
	Luigi Cocilovo

	3. Scheepssonar
	Luigi Cocilovo
	Karl-Heinz Florenz
	Michaele Schreyer
	Eija-Riitta Anneli Korhola
	Guido Sacconi
	Marios Matsakis
	Caroline Lucas
	Jonas Sjöstedt
	Johannes (Hans) Blokland
	Caroline F. Jackson
	Manuel Medina Ortega
	David Hammerstein Mintz
	Karl von Wogau
	Linda McAvan
	Michaele Schreyer
	Luigi Cocilovo

	4. Stemmingen
	Josep Borrell Fontelles
	Salvador Garriga Polledo
	Lars Wohlin
	Josep Borrell Fontelles
	Salvador Garriga Polledo
	Anne Elisabet Jensen
	Salvador Garriga Polledo
	Salvador Garriga Polledo
	Salvador Garriga Polledo
	Josep Borrell Fontelles
	Markus Ferber
	Salvador Garriga Polledo
	Josep Borrell Fontelles
	Dirk Sterckx
	Salvador Garriga Polledo
	Josep Borrell Fontelles
	Anne Elisabet Jensen
	Gérard Onesta
	Szabolcs Fazakas
	Gérard Onesta

	5. Stemverklaringen
	Antonio De Poli
	Hélène Goudin - Nils Lundgren - Lars Wohlin
	Bastiaan Belder
	Charlotte Cederschiöld - Christofer Fjellner - Gunnar Hökmark - Anna Ibrisagic
	Luís Queiró
	Sérgio Ribeiro
	José Ribeiro e Castro
	José Albino Silva Peneda
	Anders Wijkman
	Luís Queiró
	José Ribeiro e Castro
	Hélène Goudin - Nils Lundgren - Lars Wohlin
	Luís Queiró
	José Ribeiro e Castro
	Hélène Goudin - Nils Lundgren - Lars Wohlin
	Luís Queiró
	José Ribeiro e Castro
	Luís Queiró
	Luís Queiró
	José Ribeiro e Castro
	David W. Martin
	Erik Meijer
	Luís Queiró
	José Ribeiro e Castro
	Erik Meijer
	Luís Queiró
	José Ribeiro e Castro
	Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
	Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
	Luís Queiró
	José Ribeiro e Castro
	Proinsias De Rossa
	Hélène Goudin - Nils Lundgren - Lars Wohlin
	Sérgio Ribeiro
	Luís Queiró
	José Ribeiro e Castro
	Gérard Onesta

	6. Rectificaties stemgedrag (zie notulen)
	7. Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad (zie notulen)
	8. Samenstelling commissies en delegaties (zie notulen)
	9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (zie notulen)
	10. Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 50 van het Reglement)
	Alejo Vidal-Quadras Roca

	11. Clustermunitie
	Alejo Vidal-Quadras Roca
	Margrietus van den Berg
	Frithjof Schmidt
	Patrizia Toia
	Luisa Morgantini
	James Nicholson
	Bernd Posselt
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Tobias Pflüger
	Karin Scheele
	Pascal Lamy
	Alejo Vidal-Quadras Roca

	12. Iran
	Alejo Vidal-Quadras Roca
	Véronique De Keyser
	Cecilia Malmström
	Angelika Beer
	Michael Gahler
	Erik Meijer
	Romano Maria La Russa
	Bernd Posselt
	Paulo Casaca
	Athanasios Pafilis
	Bogdan Marek Pęk
	Ryszard Czarnecki
	Pascal Lamy
	Alejo Vidal-Quadras Roca
	Paulo Casaca
	Alejo Vidal-Quadras Roca

	13. Guantanamo
	Alejo Vidal-Quadras Roca
	Sarah Ludford
	Miguel Angel Martínez Martínez
	José Ribeiro e Castro
	Willy Meyer Pleite
	Bernd Posselt
	Elizabeth Lynne
	Pascal Lamy
	Alejo Vidal-Quadras Roca

	14. Stemmingen
	Michael Gahler
	Alejo Vidal-Quadras Roca

	15. Kredietoverschrijvingen (zie notulen)
	16. Besluiten inzake bepaalde documenten (zie notulen)
	17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten (zie notulen)
	18. Rooster van de volgende vergaderingen (zie notulen)
	19. Onderbreking van de zitting
	Alejo Vidal-Quadras Roca

	ANNEX
	VRAGEN AAN DE RAAD
	Vraag nr. 14 - Bill Newton Dunn - H-0308/04
	Vraag nr. 15 - Cecilia Malmström - H-0315/04
	Vraag nr. 16 - Claude Moraes - H-0316/04
	Vraag nr. 17 - Willy Meyer Pleite - H-0318/04
	Vraag nr. 19 - Paulo Casaca - H-0324/04
	Vraag nr. 20 - Manolis Mavrommatis - H-0330/04
	Vraag nr. 21 - Proinsias De Rossa - H-0338/04
	Vraag nr. 22 - Glenys Kinnock - H-0340/04
	Vraag nr. 23 - Sophia in 't Veld - H-0341/04
	Vraag nr. 24 - Katerina Batzeli - H-0343/04
	Vraag nr. 25 - Georgios Toussas - H-0345/04
	Vraag nr. 26 - Bart Staes - H-0347/04
	Vraag nr. 27 - Johan Van Hecke - H-0348/04
	Vraag nr. 28 - Ilda Figueiredo - H-0350/04
	Vraag nr. 29 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - H-0353/04
	Vraag nr. 30 - Diamanto Manolakou - H-0360/04
	Vraag nr. 31 - Athanasios Pafilis - H-0361/04
	Vraag nr. 32 - Hans-Peter Martin - H-0365/04
	Vraag nr. 33 - Ryszard Czarnecki - H-0368/04

	VRAGEN AAN DE COMMISSIE
	Vraag nr. 49 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra - H-0332/04
	Vraag nr. 50 - Mia De Vits - H-0351/04
	Vraag nr. 56 - Glyn Ford - H-0283/04
	Vraag nr. 57 - Georgios Karatzaferis - H-0285/04
	Vraag nr. 58 - Manolis Mavrommatis - H-0286/04
	Vraag nr. 59 - Manuel Medina Ortega - H-0290/04
	Vraag nr. 60 - Ewa Hedkvist Petersen - H-0291/04
	Vraag nr. 61 - Esko Olavi Seppänen - H-0292/04
	Vraag nr. 62 - Carl Schlyter - H-0293/04
	Vraag nr. 63 - Seán Ó Neachtain - H-0294/04
	Vraag nr. 64 - Othmar Karas - H-0295/04
	Vraag nr. 65 - Piia-Noora Kauppi - H-0297/04
	Vraag nr. 66 - Simon Coveney - H-0299/04
	Vraag nr. 67 - Anna Ibrisagic - H-0302/04
	Vraag nr. 68 - Liam Aylward - H-0303/04
	Vraag nr. 69 - Bill Newton Dunn - H-0309/04
	Vraag nr. 70 - Michał Tomasz Kamiński - H-0310/04
	Vraag nr. 71 - John Purvis - H-0314/04
	Vraag nr. 72 - Claude Moraes - H-0317/04
	Vraag nr. 73 - Michael Cashman - H-0320/04
	Vraag nr. 74 - Ivo Belet - H-0322/04
	Vraag nr. 75 - Paulo Casaca - H-0325/04
	Vraag nr. 76 - Giusto Catania - H-0326/04
	Vraag nr. 77 - David W. Martin - H-0327/04
	Vraag nr. 78 - María Elena Valenciano Martínez-Orozco - H-0334/04
	Vraag nr. 79 - Luis Francisco Herrero-Tejedor - H-0335/04
	Vraag nr. 80 - Robert J.E. Evans - H-0337/04
	Vraag nr. 81 - Katerina Batzeli - H-0344/04
	Vraag nr. 82 - Georgios Toussas - H-0346/04
	Vraag nr. 83 - Johan Van Hecke - H-0349/04
	Vraag nr. 84 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - H-0354/04
	Vraag nr. 85 - Jan Březina - H-0355/04
	Vraag nr. 86 - María Esther Herranz García - H-0356/04
	Vraag nr. 87 - Diamanto Manolakou - H-0357/04
	Vraag nr. 88 - Reino Paasilinna - H-0358/04
	Vraag nr. 89 - Paul van Buitenen - H-0359/04
	Vraag nr. 90 - Athanasios Pafilis - H-0362/04
	Vraag nr. 91 - Vytautas Landsbergis - H-0364/04
	Vraag nr. 92 - Hans-Peter Martin - H-0366/04
	Vraag nr. 93 - Pierre Schapira - H-0367/04



