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1. Åbning af mødet

(Mødet blev åbnet kl. 09.05)

2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og
retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen

3. Parlamentets sammensætning: se protokollen

4. De politiske gruppers sammensætning: se protokollen

5. Ændringsbudget 1/2010: Sektion I – Parlamentet – Overslag over indtægter og
udgifter for 2011 – Sektion I – Parlamentet (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandling under et om:

– betænkning af Maňka for Budgetudvalget om EU's ændringsbudget nr. 1/2010 for regnskabsåret 2010,
Sektion I – Europa-Parlamentet [2010/2045(BUD)] (A7-0158/2010), og

– betænkning af Trüpel for Budgetudvalget om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for
regnskabsåret 2011 [2010/2005(BUD)] (A7-0134/2010).

Vladimír Maňka, ordfører. – (SK) Fru formand! Mange procedurer er nu mere direkte og mere gennemsigtige
takket være Lissabontraktatens ikrafttræden. Beføjelserne er mere veldefinerede. Europa-Parlamentet har
større magt, og EU har styrket sin position både internt og eksternt. For første gang i demokratiets historie
har borgerne i en række lande ret til at påvirke begivenhederne på et overstatsligt plan.

I betragtning af Europas størrelse og mangfoldighed skal vi sørge for, at alle borgere inklusive dem, der ikke
er særlig velhavende, og som ikke tilhører store etablerede organisationer, kan gribe til alle demokratiske
midler. Anvendelsen af disse demokratiske midler må ikke være betinget af, at man har store finansielle
ressourcer.

Lissabontraktatens ikrafttræden har en særlig finansiel indflydelse på nogle EU-institutioner. Under
budgetproceduren for 2010 blev man enige om, at vi fortrinsvis vil bruge en tilgængelig reserve under
udgiftsområde 5 til finansiering af tillægsomkostninger, der er en direkte følge af Lissabontraktatens
ikrafttræden.

Efter vedtagelsen af det oprindelige budget for 2010 tager vi i dag fat på de tilsvarende tillægsudgifter via et
ændringsbudget. Efter indgivelsen af ansøgninger om yderligere midler gjorde vi vores yderste for at finde
reserver og så vidt muligt fordele eksisterende midler.

Lissabontraktaten har en direkte eller indirekte indflydelse på alle Europa-Parlamentets tjenester.

Europa-Parlamentets ændringsbudget, som er til forhandling i dag, vil sikre Parlamentet de fornødne ekstra
finansielle og menneskelige ressourcer til at gennemføre dets nye rolle som fælles beslutningstager på lige
fod med Rådet.

Den finansielle nettoeffekt af Europa-Parlamentets ændringsbudget er mindre end den oprindelige efterspørgsel
efter budgetmidler. I mæglingsprocedurerne med Europa-Parlamentets formandskab lykkedes det os at finde
4 mio. EUR. Der var et yderligere fald i efterspørgslen efter ressourcer som følge af timingen, da vi godkendte
budgettet en måned senere, end vi oprindelig regnede med.
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De fleste virksomheder og institutioner – ikke kun i Europa, men i hele verden – udnytter den globale
økonomiske krise til at forbedre deres effektivitet og konkurrenceevne. Det er udfordringen for os i
Europa-Parlamentet såvel som for andre EU-institutioner.

Nu kan Europa-Parlamentets generalsekretær vælge mellem yderligere besparelser og effektivitetsforbedringer,
og det ikke bare i indeværende år. Den detaljerede funktionsrevision ved GD INLO og i
sikkerhedstjenesteenheden, som vi blev enige om i forbindelse med budgetgodkendelsen i december, kan
også resultere i betydelige og bæredygtige besparelser i kommende budgetperioder.

Helga Trüpel, ordfører. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Parlamentets budget for 2011 er det
første rigtige budget for Europa-Parlamentet siden Lissabontraktatens ikrafttræden. Det betyder, at Parlamentet
har flere kompetencer, flere pligter, mere ansvar og flere lovgivningsmæssige pligter. Vi har med andre ord
brug for en større driftskapacitet og dermed et større budget.

Samtidig – og det er meget vigtigt for mig – skal vi være opmærksomme på, at vi befinder os midt i en
økonomisk og finansiel krise samt en eurostabilitetskrise. I Tyskland vil gældsrelaterede nedskæringer sætte
ind i 2011, og der er brug for store nedskæringer i Grækenland og i alle stærkt forgældede offentlige budgetter.
Vi er således nødt til at finde en meget ansvarlig holdning til stigningerne i Parlamentets budget i disse
vanskelige økonomiske tider. Som ordfører for 2011-budgettet vil jeg afspejle flertallets holdning, skønt jeg
også vil fremlægge min egen grønne holdning.

I 1988 blev der mellem institutionerne fastsat en øvre grænse på 20 % for Parlamentets budget baseret på
driftsbudgettet. Et flertal i Budgetudvalget mener imidlertid, at det ikke i samme grad kan gælde i 2011, da
virkeligheden nu er en anden. Vi har udvidelser, flere kompetencer og langt flere pligter, så grænsen på 20 %
skal ikke nødvendigvis ses som en fast grænse. Trods dette er det blevet klart, at vi stræber efter at holde os
i nærheden af de 20 % af hensyn til selvdisciplin og ansvarlighed.

Præsidiet har foreslået et tal på 20,46 % eller med andre ord 39 mio. EUR over tallet for 2010. Efter nogle
drøftelser og med hensyntagen til hensigtskonflikten har vi nu accepteret kun at bruge 20,32 % eller med
andre ord et ekstra beløb på 20 mio. EUR. Der er enighed om, at vi har brug for mere personale til udvidelsen,
biblioteket, it og arbejdsværelser, at vi skal prioritere miljøbeskyttelse her i Parlamentet, og at det ville være
meget positivt, hvis der var adgang til flere cykler her i Strasbourg, så færre ville være afhængige af
transporttjenesterne.

Hvad er så stridens kerne? Der er uenighed om, hvorvidt der skal være flere penge i 2011 – 1 500 EUR – til
assistenter. Jeg gentager, at det er til assistenter og ikke til medlemmerne af Europa-Parlamentet. Det vil løbe
op i 13,2 mio. EUR i alt. Et flertal i udvalget stemte for at placere disse stigninger til assistenterne i reserven
med den begrundelse, at der bør foretages en mere grundig vurdering, inden der træffes en beslutning senere
på året.

Jeg vil gerne præcisere den grønne holdning til dette punkt om, at vi skal have forståelse for de generelle
gældsproblemer, og min gruppe mener derfor, at vi skal opgive denne stigning på 1 500 EUR for næste år.
På nuværende tidspunkt skal vi ikke ændre statutten for Europa-Parlamentets medlemmer. I stedet bør vi
forpligte os til at tage færre korte flyrejser på businessclass, så vi faktisk praktiserer miljøbeskyttelse – som
vi så ofte opfordrer til politisk – i vores egen adfærd og i vores eget parlament. Det er derfor meget glædeligt,
at det er lykkedes os at forbedre vores egne miljøbeskyttelsesdata, hvor vi f.eks. har reduceret CO2-udledningen
med 12,9 % i 2008. Vi har reduceret energiforbruget med 0,8 %. Vi ønsker et jobfinansieret pas til lokal
offentlig transport. Vi ønsker med andre ord at være ansvarlige ud fra både et finansielt og et miljømæssigt
synspunkt.

José Manuel Fernandes, for PPE-Gruppen. – (PT) Fru formand, mine damer og herrer! Det Europæiske
Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) (PPE) går ind for en stram budgetpolitik, gennemsigtighed og
bæredygtighed. Vi glæder os derfor over administrationens arbejde med at fastsætte faste og variable udgifter
samt over forslaget om en mellemlang strategi vedrørende bygningspolitik. Vi mener ikke desto mindre, at
disse dokumenter kan forbedres i fremtiden, og vi vil minde Dem om, at vi går ind for en langsigtet
bygningspolitik.

Vi er ambitiøse med hensyn til budgetdisciplin, og vi ønsker derfor fremskridt i retning af et nulbaseret
budget, hvor hver enkelt udgiftspost dokumenteres. Til samme formål foreslår vi også, at der gøres fremskridt
med hensyn til at gennemføre en cost-benefit-analyse af variable udgifter. Vi vil hævde, at her ligger en
potentiel besparelse, og vi støtter derfor nedskæringer i nogle budgetposter – ja, vi foreslår det faktisk selv.
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Det er Parlamentets primære mål at udføre et ypperligt lovgivningsarbejde. Vi ved alle, at en uhensigtsmæssig
eller dårlig lovgivning altid har store omkostninger, og at sådanne omkostninger i sidste ende altid afholdes
af den europæiske offentlighed. For at opfylde dette ønske om et ypperligt lovgivningsarbejde trods de nye
kompetencer som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden støtter vi muligheden for at rekruttere nye
menneskelige ressourcer. Vi ønsker og kræver, at de skal have en høj standard.

Jeg vil også gerne minde Dem om, at vi får 18 nye medlemmer, og at de også skal have mulighed for at udøve
deres mandat ordentligt. Vi lever i en meget krævende tid, og EU's institutioner spiller en vigtig rolle. Det er
en afgørende rolle, hvor de ikke må fejle, og de skal derfor have tilstrækkelige midler til rådighed.

Vi ved alle, at vi altid kan opleve stærke doser af populisme og demagogi i forbindelse med budgetspørgsmål,
og vi fornægter dem. Der er tilmed dem, der insinuerer, at tillæggene til medlemmerne af Europa-Parlamentet
stiger, hvilket ikke er sandt. Vi ønsker, at Parlamentet skal have de nødvendige tillæg til at få den værdighed,
som vi alle forfægter, og til at nå det mål, som den europæiske offentlighed forventer og kræver: et ypperligt
lovgivningsarbejde.

Derek Vaughan, for S&D-Gruppen. – (EN) Fru formand! Det er altid kontroversielt, når man diskuterer sit
eget budget, hvilket vi har set i forbindelse med vores drøftelser af ændringsbudgettet og vores eget budget
for 2011. Det glæder mig imidlertid, at de fleste problemer for 2011 nu er løst inden for selve Budgetudvalget.
Jeg mener, at der nu er meget få forskelle mellem Budgetudvalget og Præsidiet bortset fra måske tre eller fire
emner. Et emne er selvfølgelig tærsklen på 20 %. Et andet er bygningsreserven, et tredje er de poster, der nu
er lagt ind i reserven, og et fjerde er anden tranche på 1 500 EUR pr. medlem pr. måned i sekretariatstillæg.

Disse to trancher på 1 500 EUR pr. medlem er kontroversielle, og de vil til enhver tid give problemer, men
de er selvfølgelig endnu mere kontroversielle i svære økonomiske tider, og det skønt vi alle erkender, at
Lissabontraktaten har givet os flere opgaver. Derfor har man fundet frem til et kompromis om at lægge
finansieringen til anden tranche på 1 500 EUR ind i en reserve, og den bliver der, indtil man er helt færdig
med omkostningsberegningen vedrørende dette forslag.

Det andet udestående kontroversielle emne er embedsmændenes tillæg. Her gik kompromiset ud på at sænke
beløbet til embedsmændene fra 1,2 mio. EUR til 400 000 EUR, og selvfølgelig skal der fremlægges
dokumentation i forbindelse med krav. Det ser jeg som et vigtigt princip, som vi alle kan støtte. Kollegerne
vil selv beslutte, hvorvidt de kan acceptere de to kompromisforslag eller ej. Jeg tror, at flertallet af S&D-Gruppen
vil kunne acceptere kompromisforslagene.

Der er imidlertid noget andet, der også er blevet klart under drøftelserne af 2011-budgettet. Det handler om,
at hvis vi fremover skal finansiere ekstra opgaver på grund af Lissabontraktaten, skal vi også finde
effektivitetsbesparelser andre steder. For 2011-budgettet er der gjort nogle forsøg på at gennemføre sådanne
rationaliseringer. Den samlede stigning er faldet fra 6,5 % til ca. 5,8 %. Det er kærkomment, men efter min
mening skal vi fremover gøre langt mere.

Jeg håber, at Præsidiet i fremtiden vil komme med anbefalinger og forslag ikke kun vedrørende udgifter, men
også vedrørende fremtidige effektivitetsbesparelser. Forhåbentlig vil sådanne tiltag omfatte proceduremæssige
ændringer og ikke kun nedskæringer.

Hvis Præsidiet præsenterer effektivitetsbesparelser – hvilket det forhåbentlig gør – finder jeg det vigtigt, at
det bliver drøftet med medlemmerne i den indledende fase. Det vil give Europa-Parlamentet en chance for
at forme budgettet såvel som vores prioriteter samt for selv at finde besparelser, men i mellemtiden bør vi
fortsat arbejde på at sikre, at vores budget for 2011 er acceptabelt for medlemmerne, for Europa-Parlamentet
og selvfølgelig også for offentligheden.

Carl Haglund, for ALDE-Gruppen. – (SV) Fru formand! Vi har haft en interessant forhandling om Parlamentets
eget budget for dette og næste år.

Først vil jeg gerne rette en særlig tak til fru Trüpel, der har gjort en god indsats med forberedelsen af næste
års budget. Det er sandsynligvis mere afbalanceret end oprindeligt tilsigtet.

Lissabontraktaten medfører nye krav til Europa-Parlamentet, og med det in mente er det logisk, at Parlamentet
forventer øgede udgifter som følge af øgede aktiviteter.

Samtidig er det meget overraskende, at vi har været helt ude af stand til at omorganisere vores egne aktiviteter
for at leve op til de nye krav. Det er et område, vi skal forbedre.
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I Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa har vi været kritiske over for de udgiftsstigninger,
som Præsidiet oprindeligt foreslog, og som nu som tidligere nævnt delvis er blevet beskåret. Ikke desto mindre
vil jeg gerne sige, at ALDE-Gruppen ikke accepterer og ikke vil stemme for en yderligere månedlig stigning
på 1 500 EUR i det enkelte medlems tillæg, så de kan ansætte flere assistenter. Vi er også modstandere af
tanken om, at udvalgspladserne skal tildeles et repræsentationstillæg.

Det er indlysende, at de to store politiske grupper nu har fundet et kontaktpunkt i denne sag, men vi i
ALDE-Gruppen vil kæmpe for vores synspunkter her i mødesalen. Det er vigtigt, at Europa-Parlamentet
viser, at vi virkelig er interesserede i det omkostningsniveau, som vi giver anledning til. Jeg kan ikke helt
forstå den logik, der blev præsenteret tidligere, og ifølge hvilken det ikke handler om omkostningsstigninger,
men snarere om at udføre vores pligter ordentligt. Det er slet ikke det, det handler om. I sidste ende handler
det kun om omkostningsstigninger.

I udvidet forstand er det også godt at huske på, at jo flere assistenter, der er ansat i Parlamentet, desto større
bliver vores krav med hensyn til bygninger, og det bliver meget dyrt på lang sigt. I ALDE-Gruppen er vi meget
kritiske over for nogle af disse forslag, og vi vil stemme i overensstemmelse hermed under Parlamentets
afstemning.

Helga Trüpel, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Jeg vil endnu en gang starte med det magiske ord
"balance", som hr. Haglund netop har nævnt. Jeg mener faktisk, at vi under drøftelserne af budgettet for 2011
skal tage udgangspunkt i spørgsmålet: "Hvordan finder vi en god og ansvarlig balance?".

Hr. Fernandes talte om populisme i forhold til Parlamentets velovervejede tanke om at være yderst ansvarlig
og selvdisciplineret i 2011-budgettet. Jeg er helt uenig med ham i denne henseende. Jeg mener ikke, at det
er populisme, når vi når frem til den velovervejede konklusion, at vi i lyset af vores mange krav om
nedskæringer i andre lande også meget grundigt skal undersøge, hvordan vi kan handle med selvdisciplin i
Europa-Parlamentet. Jeg mener tværtimod, at det netop er Europa-Parlamentets politiske ansvar under de
nuværende omstændigheder. I de nedskæringer, der kræves af Grækenland og de offentlige budgetter i
almindelighed, skal vi på den ene side have modet til at legitimere de stigninger, der er nødvendige, for at vi
kan udføre vores arbejde på ansvarlig vis, samtidig med at vi finder en grænse, hvor vi under de aktuelle
forhold også kræver en vis afgrænsning, da det ganske enkelt er en del af det politiske landskab. Det skal
signaleres ifølge grundsætningen "Vi har forstået det!". Det er vigtigt ud fra en politisk synsvinkel, og jeg vil
derfor endnu en gang opfordre alle grupper til at overveje, hvilket signal vi sender til offentligheden med
2011-budgettet.

Lajos Bokros, for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! I Rumænien står tjenestemændene over for et lønfald
på 25 %, i Spanien vil ansatte i den offentlige sektor se mellem 5 og 15 % af deres løn forsvinde, og i Portugal
– for ikke at nævne Grækenland – gør regeringerne en enorm indsats for at spare på de menneskelige
ressourcer. I Det Forenede Kongerige har den nye regering allerede tilkendegivet, at der er behov for en stor
pakke af finansielle besparelser i år.

Er der nogen her i Parlamentet, der tror, at tiden nu er inde til, at Europa-Parlamentet bruger mere på noget
som helst – at det øger udgifterne, ansætter mere personale til grupper, bibliotek, udvalg og it og hæver
sekretariatstillægget med yderligere 1 500 EUR? Vi drøfter den anden tranche af de 1 500 EUR. Jeg vil sige,
at selv den første tranche er helt unødvendig. Det bør ikke være et spørgsmål om at overføre den anden til
reserven. Vi bør eliminere begge, da det ikke er det rette tidspunkt at gøre dette på. Vi er alle opmærksomme
på øgede kompetencer, men øgede kompetencer kræver ikke nødvendigvis flere udgifter. De kræver et mere
effektivt forbrug, øget oplysningspligt og større ansvarlighed.

Jeg er helt enig med fru Trüpel, der sagde, at det er muligt at foretage flere besparelser. Vi har ikke brug for
en flåde af biler her i Strasbourg. Vi har gratis offentlig transport. Jeg bruger sporvognen hver dag. Vi kan
rejse på økonomiklasse i stedet for businessclass for at spare penge. Af principielle årsager har jeg aldrig rejst
fra Budapest og hertil på businessclass. Alt i alt mener jeg, at skønt drøftelserne mellem Præsidiet og
Budgetudvalget var meget nyttige i denne henseende, findes der fortsat en mængde andre muligheder for
besparelser.

Marta Andreasen, for EFD-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg er endnu en gang rystet over at se, hvordan
medlemmerne af Europa-Parlamentet fortsat kræver budgetstigninger, mens medlemsstaternes befolkninger
kæmper med at overleve den aktuelle krise. Men i dag vil jeg tale om Europa-Parlamentets etik.

Er det i den nuværende situation acceptabelt, at EU-institutionerne, samtidig med at de forlanger beføjelser
til at kontrollere de nationale budgetter, ønsker at øge deres egne administrationsbudgetter, sådan som det
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er tilfældet med Parlamentet? Er det acceptabelt, at EU-institutionerne går til Domstolen med Rådets beslutning
om at moderere lønstigningen for EU's tjenestemænd? Er det etisk acceptabelt, at Parlamentet haster sin
godkendelse af Rådets regnskab for 2008 igennem til gengæld for sidstnævntes godkendelse af Parlamentets
budgetstigninger?

Lad mig forklare. Budgetkontroludvalget har enstemmigt stemt imod en godkendelse af Rådets regnskab
for 2008 på grund af manglende gennemsigtighed. Samtidig har Rådet ikke godkendt budgetstigninger for
Parlamentet. Jeg gætter på, at Parlamentet i denne uge stemmer for en godkendelse af Rådets regnskab, og
at Rådet kort efter vil godkende et ekstrabudget for Parlamentet. Disse stemmer for Parlamentets budget og
for Rådets decharge er et karakteristisk billede på etikken hos de institutioner, der stiler efter at styre os alle.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Lissabontraktaten medførte
forandringer – også og i særdeleshed vedrørende Europa-Parlamentets betydning. Jeg har allerede én gang
pointeret, at mit "ja" til ændringen af Parlamentets budget bliver givet på visse betingelser. Selvfølgelig skal
Europa-Parlamentet stræbe efter et ypperligt lovgivningsarbejde. Selvfølgelig betyder en styrkelse af
Parlamentets rolle, at det har flere pligter, mere ansvar og mere arbejde. Når det så er sagt, vil jeg i krisetider
som dem, vi oplever i øjeblikket – den værste økonomiske krise i 60 år – pointere, at vi som medlemmer af
Europa-Parlamentet skal være særlig omhyggelige med de penge, der overgives i vores varetægt. Rådet og
Europa-Parlamentet bør og skal samarbejde mere, og dette samarbejde kræver en vilje til at agere som partnere.

Ivailo Kalfin (S&D). – (BG) Fru formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne lykønske fru Trüpel og
hr. Maňka med deres udmærkede arbejde med at forberede de beslutninger, vi diskuterer i dag. Vi skal
anerkende, at det bestemt ikke var nogen let opgave, sådan som det fremgår af dagens forhandling.

På den ene side skal vi være et mønster på sparsommelighed og effektivitet med hensyn til brugen af de
europæiske skatteyderes penge. På den anden side skal vi imidlertid give Parlamentet mulighed for at udføre
alle de pligter og opgaver, som de samme skatteydere har betroet det gennem Lissabontraktaten.

Det er et faktum, at den nye EU-traktat pålægger vores institution de fleste ændringer og nye pligter. Et af de
alvorligste emner, der skaber megen debat, var, i hvor høj grad Europa-Parlamentet tager hensyn til den
hårde økonomiske situation i Europa og udviser lederskab med hensyn til at begrænse udgifterne og øge
effektiviteten.

De parlamentariske beslutninger, som vi debatterer i dag, er relevante for den økonomiske situation. En
minimal udgiftsstigning på 5,5 % gør det muligt at øge Europa-Parlamentets personale med 18 nyansættelser.
Vi har brug for administrationen til at yde særlig støtte til områder, der er vokset betydeligt, og hvor
Europa-Parlamentets beslutninger har afgørende betydning.

Vi giver medlemmerne af Europa-Parlamentet mulighed for at få mere kontakt med deres vælgere, gennemgå
særuddannelse på flere områder og udføre de nye pligter, de har fået gennem Lissabontraktaten. Vi er et
mønstereksempel på sparsommelighed, og vi rummer alle de nye funktioner som en del af en
budgetoverskridelse på blot 0,28 % af den aftale, der blev indgået for mange år siden, så Europa-Parlamentets
udgifter ikke overskrider 20 % af EU-budgettets administrationsudgifter.

Samtidig skal vi meget tydeligt forklare, at den gamle aftale skal genforhandles i fremtiden, så den i høj grad
afspejler ændringerne i institutionernes funktioner samt i særdeleshed Europa-Parlamentets større rolle samt
de dermed tilhørende forventninger til det.

Vi har fortsat tilgængelige reserver. Fremover skal vi øge indsatsen for at effektivisere Parlamentets arbejde
– eksempelvis ved ikke at sætte vores lid til bygninger, men til nye teknologier, ved at foregå med et godt
eksempel med hensyn til institutionelle standarder og miljøstandarder og ved nøje at analysere effekten af
alle udgifter og undgå, at budgettet automatisk vokser, hvilket man typisk ser i forbindelse med bureaukrati.
Vi må ikke glemme, at vi i alle vores handlinger er ansvarlige over for vores vælgere, der i øjeblikket oplever
en vanskelig tid.

Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Fru formand! Specielt i krisetider skal politikere være i stand til at adskille
deres rationelle og emotionelle sider – navnlig i budgetanliggender og pengespørgsmål. Jeg har på
fornemmelsen, at Lissabontraktaten og de dermed forbundne budgetspørgsmål er lidt ligesom vejrudsigten,
hvor man aldrig helt præcist ved, hvordan det ser ud om morgenen. Vejrudsigten siger regn, så man tager
paraplyen med, og i sidste ende drypper det måske en smule, men der er bestemt ikke tale om ægte regnvejr.
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Det er det samme med Lissabontraktaten. Vi ved ikke, hvordan traktaten vil ændre Parlamentets arbejdsbyrde.
Jeg undrer mig over, hvordan det tidligere var muligt for medlemmerne at arbejde i udvalgene og præsidierne
på en sådan måde, at der ikke bliver nogen ændring som følge af Lissabontraktaten.

Diskussionen om en stigning på 1 500 EUR i sekretariatstillæg er symbolsk for spørgsmålet om, hvorvidt
vi er i stand til at begrænse vores strukturer, spare midler og effektivisere vores arbejdsprocesser. Det vil
gavne os mere at tage hensyn til disse tre punkter end at tale stadig mere om finansieringsområdet. Det er
trods alt først i det kommende år, at vi kan se Lissabontraktatens reelle effekt på vores arbejde.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Fru formand! Der er ingen tvivl om, at Europa-Parlamentet, der har fået
flere opgaver og skal spille en større rolle efter ratifikationen af Lissabontraktaten, helt naturligt skal have
større finansielle ressourcer for at kunne spille denne rolle. Den forrige taler har ret. Vi ved ikke i praksis,
hvor meget denne rolle kommer til at fylde, men vi ved, at den vil vokse. I forhold til dette er det naturligt,
at vælgerne og skatteyderne også forventer mere af os. Derfor er anmodningen om øgede bevillinger til f.eks.
medlemmernes assistenter utvivlsomt velbegrundet både økonomisk og politisk.

Vi er alle opmærksomme på, at der i øjeblikket er en enorm krise i Grækenland samt i landene i Sydeuropa
i almindelighed, hvilket tydeligvis også er et politisk problem, men når vi skærer i udgifterne, må vi ikke
amputere visse af Europa-Parlamentets funktioner. Jeg er helt overbevist om, at Europa-Parlamentets budget
skal øges ganske betydeligt.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Fru formand! Europa-Parlamentets budget for 2011 er på 1,7 mia. EUR.
Det svarer til 2,3 mio. EUR pr. parlamentsmedlem pr. år, 200 000 EUR pr. måned og uhyre 6 400 EUR pr.
dag. Og der er 736 medlemmer af Europa-Parlamentet.

6 400 EUR er rigtig mange penge. Jeg kan tænke på hundredvis af ting, som man hellere skulle bruge disse
penge på end på denne marionetkomedie. Vigtigst af alt er det imidlertid, at borgerne selv får mulighed for
at træffe sådanne beslutninger. Lad os lukke butikken i Bruxelles, Luxembourg og først og fremmest Strasbourg
i dag. Lad os jage alle ud af bygningerne, låse dørene og smide nøglerne væk og give de 1,7 mia. EUR tilbage
til borgerne, der har tjent pengene gennem blod, sved og tårer.

Alle medlemmer af Europa-Parlamentet skal stå op og gå i seng hver dag med tanken om, at vedkommende
den pågældende dag vil koste eller har kostet skatteyderne 6 400 EUR. Alle medlemmer skal også se det som
deres pligt at reducere dette beløb hver dag, da alt det, der her bruges på pjat, er skatteydernes penge, som
borgerne har slidt og slæbt sig til.

Det er det, der bør ske, men som ikke sker. Her i mødesalen er mere altid bedre. Gennem håndtryk, aftaler
mellem ligesindede og hemmelighedsfulde handler i baglokaler føjes der snesevis af millioner til budgettet.
Eliten bestemmer, og offentligheden hoster op. Alle bør tænke på dette om aftenen, inden de falder i søvn,
og jeg vil opfordre alle til i aften at spørge sig selv, om de har kostet 6 400 EUR. Hvis ikke de gør det, bør de
virkelig skamme sig, da de intet er værd som medlemmer af Europa-Parlamentet.

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil sige til hr. van der Stoep, at jeg
er mine penge værd, og det holder jeg fast i. Hvis ikke De er Deres penge værd, har De min sympati. Jeg kan
kun sige, at vi ikke gør os selv nogen tjeneste, hvis vi skaber arbejdsbetingelser for os selv her i mødesalen,
som i praksis gør det umuligt for os at arbejde. Jeg støtter stigningen i sekretariatstillægget – på begge niveauer
– og jeg finder den helt forsvarlig.

Alle, der arbejder i Europa-Parlamentet, har brug for personale. De, der ikke ønsker at arbejde, bør ikke
forhindre de personer, der ønsker og er nødt til at arbejde, i at gøre det. Ingen bliver tvunget til at bruge det
ekstra sekretariatstillæg – man kan bruge det, man behøver ikke gøre det. Hvis medlemmerne af
Europa-Parlamentet ikke bruger tillægget, er det så meget desto bedre for skatteyderne, der så får pengene
tilbage. Jeg kan atter kun tale for mig selv, når jeg siger, at jeg er mine penge værd, og at det samme gælder
for mit personale. Vi må imidlertid nøje granske de aktiviteter, som man tidligere påtog sig på basis af et
budgetoverskud. Vi skal undersøge, om vi ønsker og er i stand til at fortsætte disse aktiviteter. I denne
forbindelse tænker jeg først og fremmest på den webbaserede tv-tjeneste. Jeg synes, at vi er nødt til at gøre
noget, og at vi ikke kan lade alt blive, som det er.

Bortset fra det har vi gennemført mange reformer sammen med Præsidiet, og disse reformer skal også kunne
mærkes. Budgetkontroludvalget vil gøre sit yderste for at påpege, hvor tingene ikke fungerer.

Geoffrey Van Orden (ECR). – (EN) Fru formand! I hele Europa ser offentlige institutioner behovet for
nedskæringer i øjnene, men Europa-Parlamentet lever fortsat i en eventyrverden. Jeg hører fine ord om
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behovet for besparelser og effektivitet, men budgettet på over 1,7 mia. EUR i 2011 er en stigning på næsten
6 %. Det er helt uacceptabelt. Vi bør tale om store besparelser og ikke stigninger. Det kan gøres på mange
måder.

Indledningsvis bør vi skære unødvendigt spild og unødvendige udgifter bort. Europa-Parlamentet bør kræve,
at Rådet gør en ende på Strasbourg-cirkussen og sparer årlige udgifter på over 200 mio. EUR. Der kan spares
yderligere 50 mio. EUR årligt ved at lukke Europa-Parlamentets kontorer i hvert af vores lande. Vi skal
strømline bureaukratiet. Antallet af embedsmænd ansat af Parlamentet er steget med 14 % til 6 000 på bare
tre år. Enhver anden organisation ville i trange tider opstille nye prioriteter med kompenserende reduktioner
andre steder. Vi tror åbenbart, at vi lever i en anden verden. Vi er nødt til at tage de nødvendige skridt til at
skabe ægte forandringer og ægte nedskæringer i Parlamentets budget.

Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Fru formand! Jeg vil gerne vende tilbage til tanken om to gange at lægge
1 500 EUR pr. måned til sekretariatstillægget. Det er sandt, at Lissabontraktaten giver os mange ekstra
opgaver, så jeg er bestemt ikke modstander af tanken om mere personale til de parlamentariske udvalg, der
har fået ekstraopgaver som følge af Lissabontraktaten – eksempelvis Udvalget om Landbrug og Udvikling
af Landdistrikter og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Jeg er heller ikke modstander af mere personale til grupperne, så de bliver bedre i stand til at støtte denne
type opgaver, men det er helt ærligt skørt og forkert at give alle medlemmer af Europa-Parlamentet 1 500 EUR
mere i år og dertil yderligere 1 500 EUR næste år.

Jeg har selv arbejdet i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed i 10 år, og jeg arbejder der
fortsat. Dette udvalg har rigtig mange lovgivningsmæssige opgaver under den fælles beslutningstagning eller
den almindelige lovgivningsprocedure. Jeg har altid kunnet klare mig med tre assistenter, og jeg antager, at
de parlamentsmedlemmer, der i øjeblikket arbejder eller skal til at arbejde i Udvalget om Landbrug og
Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender også kan
klare sig med tre assistenter. Fru Gräßles forslag om, at der skal gives ekstra personale til de medlemmer, der
ønsker at arbejde, men ikke til de medlemmer, der ikke ønsker at arbejde, er populisme af værste skuffe.

Vladimír Maňka, ordfører. – (SK) Fru formand! Jeg vil gerne takke alle, der har givet deres mening til kende.
Jeg er glad for, at alle ønsker at udføre det lovgivningsmæssige arbejde så godt som muligt og udnytte
ressourcerne bedst muligt. Vi har alle vores egen mening om, hvor og hvordan vi kan forbedre ting. Det
vidner dagens forhandling om. Jeg vil gerne sige til hr. Bokros, at det er muligt at gennemføre besparelser
ved hjælp af objektive metoder. For et år siden blev denne vej blokeret af bl.a. medlemmer af Deres politiske
gruppe.

Jeg har siden januar været chef for en regional myndighed i mit eget land. Efter at have fået denne stilling var
første skridt en uafhængig ekstern undersøgelse af alle processerne i min institution. Denne revision vil
eliminere overlapning og reducere de administrative udgifter med mere end 15 %. Hvis vi ønsker at analysere
ledig kapacitet og omorganisere eksisterende ressourcer i størst mulig udstrækning, er en objektiv og
uafhængig ekstern undersøgelse den bedste løsning.

De personer, der havde modet til at tage dette skridt, opnåede den bedste ressourceudnyttelse og formåede
at reducere deres administrative udgifter betydeligt. I de kommende dage vil vi forhandle og stemme om Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets ændringsbudget for 2010.

Disse institutioner udvider helt klart deres aktiviteter med større beføjelser og en større arbejdsbyrde. Jeg vil
også anmode Rådet om at gøre det muligt at færdiggøre disse budgetter hurtigst muligt, så begge institutioner
kan udføre deres opgaver på en ansvarlig og effektiv måde på de nye eller udvidede områder, der er introduceret
af Lissabontraktaten.

Helga Trüpel, ordfører. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Vi har alle hørt, hvor kontroversiel
forhandlingen om 2011-budgettet er. Det er ikke så sært, da det vedrører reelle stigninger og nedskæringer
såvel som symbolske spørgsmål, hvilket altid er tilfældet i politik.

Som ordfører vil jeg gerne have følgende ført til protokols. De har set det fulde spektrum af synspunkter her
fra fru Gräßle fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) (PPE), der er stærk tilhænger
af disse stigninger – inklusive de 1 500 EUR – med henblik på at sikre gruppernes arbejdsmuligheder, til
andre medlemmer, der har sagt "Vi har ikke brug for dette" eller "Vi skal evaluere meget mere præcist, hvordan
stigningerne kan retfærdiggøres, og vi skal give os selv et overblik – bl.a. også over Parlamentets individuelle
udvalg og arbejdsområder".
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Som ordfører vil jeg gerne pointere, at et flertal i Budgetudvalget besluttede at overføre de ekstra penge til
reserven – det er således endnu ikke vedtaget af Budgetudvalget – og forlange en præcis evaluering. Alt dette
mangler derfor fortsat at blive gjort. Vi er nødt til at få denne evaluering på bordet, og til efteråret vil vi så
endnu en gang skulle bakse med disse resultater, så vi bliver i stand til at forhandle videre med Rådet i oktober
under den nye budgetprocedure, og så vi kan få en flertalsholdning internt i Parlamentet. I den aktuelle
situation er det vigtigt at pointere, at der er polemik, der er meget forskellige meninger, og der er en
flertalsmening, ifølge hvilken vi atter skal se meget nøje på tallene.

Mange tak for Deres råd. Forhåbentlig vil vi alle udvise forsigtighed i vores videre færd.

Formanden. – Mange tak, fru Trüpel. Det er imidlertid afslutningen på forhandlingen under ét om budgettet.
Tak for Deres indlæg. Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen om betænkningen af Maňka finder sted i morgen, og afstemningen om betænkningen af
Trüpel finder sted i dag kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Georgios Stavrakakis (S&D), skriftlig. – (EL) Ændringsbudgettet er resultatet af Lissabontraktatens
ikrafttræden. Parlamentet har fået nye udfordringer og har brug for flere ressourcer, hvis det skal håndtere
det nye ansvar og de nye udfordringer med succes. Jeg vil gerne understrege, at borgerne i EU ønsker, at
Parlamentet udfører sine pligter fejlfrit, og for at sikre det, er det vigtigt, at Parlamentets medlemmer, udvalg
og politiske grupper har de nødvendige ressourcer. Vi mener endvidere, at der nu mere end nogensinde
tidligere er brug for finansiel disciplin og udgiftsnedskæringer, og at det med rette er noget, som EU's borgere
forventer af os, hvilket er grunden til, at vi har udarbejdet et budget, der sikrer finansielle stramninger og
gennemsigtighed.

Vi har også insisteret på behovet for en langsigtet politisk planlægning vedrørende Europa-Parlamentets
bygninger i et forsøg på at sikre tilfredsstillende finansiel støtte både nu og i de kommende år. Vi er sikre på,
at disse foranstaltninger vil medvirke til at sætte os i stand til at tage fat på EU-borgernes bekymringer,
forventninger og krav.

Afslutningsvis vil jeg gerne lykønske Vladimir Maňka med hans udmærkede betænkning.

6. Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af Rådets
beslutning nr. 573/2007/EF). Overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+)
til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (ændring af
forordning (EF) nr. 1104/2008) – Overgang fra Schengen-informationssystemet
(SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring
af afgørelse 2008/839/RIA) – Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram
(forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om:

– betænkningen af Tavares for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om
oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program
om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/904/EF
(KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)) (A7-0125/2010),

– betænkningen af Coelho for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om
forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008 om overgang fra
Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)
(KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE)) (A7-0126/2010),

– betænkningen af Coelho for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om
forslaget til Rådets forordning om ændring af Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra
Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)
(KOM(2010)0015 – 2010/0006(NLE)) (A7-0127/2010), og
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– betænkningen af Tavares for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om
oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (2009/2240(INI)) (A7-0131/2010).

Carlos Coelho, ordfører. – (PT) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne minde
Dem om, at Parlamentet allerede har kritiseret de enorme forsinkelser i gennemførelsen af anden generation
af Schengen-informationssystemet (SIS II). Den 22. oktober 2009 vedtog vi en beslutning om SIS II og
visuminformationssystemet. Europa-Parlamentet udtrykte endnu en gang stor bekymring over forsinkelserne
i igangsættelsen og i leveringen af de ønskede oplysninger fra Kommissionen og Rådet om resultaterne af
de tekniske test, og det krævede fuld gennemsigtighed vedrørende gennemførelsesprocessen for SIS II.

SIS II skulle have været gjort driftsklart i 2007. Vi skriver nu 2010, og ingen kan give et sikkert svar på,
hvornår det er på plads. Med hensyn til pakken af forslag, som vi drøfter, giver den anledning til fire
grundlæggende spørgsmål. For det første: Hvornår skal denne overgang finde sted? Inden SIS II kan gøres
driftsklart, skal det personligt testes for at kontrollere, om systemet er funktionsdygtigt i overensstemmelse
med de tekniske og operationelle krav, der er fastsat i de respektive retlige instrumenter. Først når alle disse
test er blevet gennemført, kan overgangen fra første generation af Schengen-informationssystemet til SIS II
finde sted.

For det andet: Er disse test blevet gennemført? Nej. På grund af enorme forsinkelser i projektet, og på grund
af alle de problemer og vanskeligheder, der opstod undervejs, besluttede Rådet at gennemføre to
"etapemålstest" – først i fjerde kvartal af 2009 og dernæst i sommeren 2010. Den første test måtte imidlertid
udskydes til slutningen af januar, da betingelserne ikke var opfyldt. Testen fandt sted mellem den 21. og den
24. januar 2010. Systemet fungerede åbenbart i de første 25 timer, men det var notorisk ustabilt under resten
af testen. Denne test blev gennemført igen mellem den 2. og den 5. marts, og den endelige evaluering og
validering af anden testrække fandt sted den 6. april.

Skønt medlemsstaterne eller det hyrede selskab ikke fuldt ud respekterede testbetingelserne, og skønt det
begrænsede antal overførsler ikke levede op til de krævede svartider, konkluderede et stort flertal af
medlemsstaterne, at afvigelserne var ubetydelige, og at de primære mål med testene var nået. Den nye generelle
tidsplan og budgetplan skal vedtages på det næste møde i Rådet i juni eller senest i oktober 2010.

Man fandt det også afgørende, at følgende betingelser opfyldes, inden systemet bliver driftsklart. Etapemålstest
II skal gennemføres med held, og brugsbetingelserne skal fuldt ud overholdes. Den samlede test, som der er
hjemmel for i henhold til forordningens artikel 55, skal også gennemføres med held, og nettets sikkerhed
skal sikres fuldt ud.

Tredje spørgsmål: Hvorfor er det så vigtigt, at disse initiativer vedtages? Skønt de nødvendige betingelser for
at fortsætte med overgangen ikke alle er blevet opfyldt eller kan forventes opfyldt inden for en overskuelig
fremtid, vil Kommissionens mandat til at udvikle SIS II udløbe igen den 30. juni 2010. Vi er derfor nødt til
at ændre udløbsklausulerne i de overgangsinstrumenter, der blev vedtaget i 2008, for at forhindre deres
udløb.

Mit fjerde og sidste spørgsmål: Hvilke aspekter af forslagene har jeg forsøgt at ændre? For det første indføjelsen
af en udløbsklausul, som Kommissionen ikke havde foreslået. Vi forslår, at den fastsættes til den 31. december
2013. I betragtning af de betydelige forsinkelser er det også afgørende, at det fastsættes i retsgrundlaget, at
den valgte løsning – uanset hvad den måtte være – skal baseres på den tilgængelige teknologi, skal følge en
rimelig tidsplan og skal være acceptabel med hensyn til omkostningseffektivitet.

Det globale programstyringsråd skal også oprettes, og dets forvaltning af SIS II skal formelt integreres. Jeg
er helt overbevist om, at hvis dette organ havde eksisteret fra starten, ville vi have været bedre koordineret,
vi ville have vidst mere, og vi ville have været mere effektive.

Endelig finder jeg det afgørende, at overgangsprocessen skal underlægges parlamentarisk kontrol. Parlamentet
er ikke kun ansvarligt for retsgrundlaget. Som budgetmyndighed sørger det også for tilsynet med de handlinger,
der finansieres af EU-budgettet. Derfor har jeg sammen med min kollega, hr. Alvaro, stillet et ændringsforslag
om at overføre midler til reserven. Jeg har også stillet et ændringsforslag sammen med mine kolleger hr.
Alvaro, fru Ludford, hr. Enciu og fru Hohlmeir, om at kræve en revision fra Revisionsretten. Jeg vil gerne
takke alle for deres store samarbejdsvilje.

Formanden. – Jeg kan ikke give ordet til hr. Tavares lige nu, da han har haft nogle mindre transportproblemer
på grund af en vis vulkan. Jeg giver ham ordet, så snart han ankommer.
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Alexander Alvaro, ordfører for udtalelsen fra Budgetudvalget. – (DE) Fru formand! SIS II er en beretning om
forsøg, fiaskoer og nye forsøg, der har fortsat i årevis. Disse forsøg, fiaskoer og nye forsøg har hidtil slugt i
alt 90 mio. EUR – 90 mio. EUR der i manges øjne er gået helt til spilde.

Fra et budgetmæssigt synspunkt kan jeg tilslutte mig alle hr. Coelhos sætninger, ord og anstrengelser. Vi har
et meget tæt og godt samarbejde om dette. Vi har alle en fælles interesse i, at SIS II fungerer. Nogle gange må
man imidlertid erkende – som det er tilfældet med mange ting her i livet – når ting ikke fungerer, og man er
nødt til at overveje alternativer.

Her i Parlamentet er vi ikke indstillet på allerede at opgive dette projekt, og vi gør vores yderste for at støtte
fru kommissær Malmström, der har accepteret denne vanskelige arv. Det må imidlertid stå klart – og vi har
fastlagt dette i Budgetudvalget og anbefaler det også til plenarforsamlingen – at bidrag til SIS II sættes til side
i reserven, så vi kan få mere kontrol med anvendelsen af disse midler. Personligt forventer jeg, at der er en
plan B, hvis vi en dag indrømmer, at vi ikke er i stand til at udføre, hvad vi ville.

Formanden. – I hr. Tavares' fravær giver jeg ordet til fru kommissær Malmström.

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Coelho og hr.
Alvaro for deres bidrag, ligesom jeg vil takke for det meget konstruktive samarbejde, vi har haft om denne
yderst komplicerede sag, som jeg arvede. Den er meget kompliceret, men jeg er fast besluttet på at samarbejde
med Dem om at løse problemerne på en gennemsigtig måde og få projektet færdiggjort.

Morgendagens afstemning er meget betids for SIS II-projektet. Rådet har bekræftet, at etapemålstest I var
vellykket, og at udviklingen af SIS II bør fortsætte på baggrund af de aktuelle tekniske løsninger.

De nærværende lovgivningsforslag indeholdt tre grundlæggende elementer: Hr. Coelho nævnte dem, og det
vil ændre udviklingen af projektet. For det første – som hr. Coelho sagde – er instrumenternes oprindelige
udløbsdato – den 30. juni i år – blevet urealistisk, hvorfor den skal ændres. Det vil gøre det muligt for SIS
II-projektet at fortsætte i lyset af tekniske krav og en global tidsplan, der i øjeblikket omdefineres sammen
med medlemsstaternes eksperter. Der bliver tilgængeligt for Rådet den 3. og 4. juni.

Ordføreren opfordrer til en konkret tidsfrist for SIS II-udviklingen. Jeg må desværre meddele, at Kommissionen
endnu ikke er i stand til at tage dette forslag til sig. Kommissionens eksperter er sammen med alle
medlemsstaterne i færd med at afslutte tilpasningen af krav og den nye globale tidsplan. Når det er gjort, vil
Kommissionen i lyset af den nye globale tidsplan stille passende forslag, der skal præsenteres på næste
rådsmøde for retlige og indre anliggender om to uger.

For det andet er det globale programstyringsråd en gruppe af tekniske eksperter, der rådgiver om SIS
II-udvikling, og det bør formaliseres. Det globale styringsråd har allerede vist sig at være et glimrende redskab
til samarbejde og tekniske analyser mellem Kommissionen og medlemsstaternes eksperter. Forslaget vil
sikre, at dette vil fortsætte, samtidig med at rådets rolle, sammensætning og procedurer strømlines. Derfor
– det er et rent teknisk organ – er det ikke passende at åbne rådet for medlemmer af Europa-Parlamentet og
andre parlamentariske tjenestemænd. Vi vil fortsat arbejde videre med SIS II på en gennemsigtig måde
sammen med Parlamentet, men vi må klart sondre mellem det tekniske arbejde og politisk gennemsigtighed.
Men i denne ånd er Kommissionen åben for at give alle tekniske informationer til Parlamentets medlemmer
ved at gøre rådets rapporter tilgængelige for Parlamentet i overensstemmelse med hr. Coelhos forslag.

For det tredje har man forudset den nødvendige juridiske fleksibilitet til at gennemføre udviklingen gennem
et alternativt teknisk scenario, og vi er sikkert alle enige om det fornuftige heri.

Med hensyn til de budgetmæssige aspekter ved at fortsætte udviklingen af SIS II deler Kommissionen
ordførerens målsætning om at udnytte skatteydernes penge bedst muligt. I denne forbindelse beder man i
betænkningen om at forbeholde Parlamentet retten til at føre midler til udviklingen af SIS II i 2011 over i
budgetreserven. Det er selvfølgelig helt op til budgetmyndigheden. Med hensyn til budgetmæssig
gennemførelse vil jeg blot spørge hr. Alvaro, om der kan være en form for klar og effektiv frigivelsesprocedure,
når vi har brug for pengene. Jeg vil gerne takke LIBE-Udvalget, hr. Coelho og Budgetkontroludvalgets ordfører,
hr. Alvaro, for deres udmærkede samarbejde om denne sag.

Jeg er ked af, at hr. Tavares endnu ikke er kommet. Vi ville have haft mulighed for at diskutere EU's
genbosættelsesprogram – der er et meget vigtigt emne – med ham. Som bekendt befinder et stort flertal af
verdens flygtninge sig i lande i Asien, Afrika og Mellemøsten. Mange af disse flygtninge befinder sig i en
uløselig problemstilling, hvor de hverken kan vende tilbage til deres oprindelsesland eller blive integreret
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fuldt ud i det første asylland, da mange af disse lande selv er ofre for konflikter eller fattigdom. For disse
grupper af flygtninge kan genbosættelse være den eneste løsning.

Gennem genbosættelse kan EU's medlemsstater udvise konkret solidaritet med disse ofte overbebyrdede
første asyllande, samtidig med at de beskytter nogle af de mest sårbare flygtninge under bæredygtige og
humane forhold. Genbosættelse eksisterer i dag, men der er ingen strukturel koordinering på EU-plan.
Kommissionen mener, at EU kan spille en større rolle og blive mere aktiv med hensyn til genbosættelse ved
at styrke EU's rolle på globalt plan og udvise solidaritet med de mest berørte regioner. Forslaget fra september
2009 har til formål at forbedre situationen. Vi er meget tilfredse med Parlamentets og Rådets meget positive
reaktioner på forslaget. Jeg vil i særdeleshed takke hr. Tavares for hans fremragende indsats hermed, og jeg
glæder mig over den stærke politiske enighed blandt de forskellige grupper om denne sag.

Tanken bag forslaget er den, at EU i partnerskab med UNHCR vil bidrage til en mere strategisk anvendelse
af genbosættelse på basis af en årlig beslutning om de fælles prioriteter for genbosættelse. Ved at samle de
nationale kvoter kan EU hjælpe med at dæmpe nogle af de vanskeligste konflikter i verden og i
flygtningesituationer. Ifølge programmet er det op til den enkelte medlemsstat at træffe det endelige valg
vedrørende antallet af flygtninge, der skal genbosættes, skønt det vil sætte dem i stand til at koordinere og
gøre erfaringer og bedste praksis gensidige. Gennem den årlige øvelse bliver EU i stand til at blive mere reaktiv
over for nye udfordringer og globale flygtningebehov med henblik på at effektivisere medlemsstaternes brug
af Den Europæiske Flygtningefond. Programmet vil også hjælpe i et mere målrettet og praktisk
samarbejdsprojekt gennem Asylstøttekontoret, der arbejder med både nationale myndigheder og
civilsamfundsorganisationer. Jeg støtter fuldt ud ordførerens ønske om at oprette en specialenhed i det
kontor, der skal oprettes i Malta.

Det fælles EU-genbosættelsesprogram debatteres på et afgørende tidspunkt. Siden 2007 har fem medlemsstater
– ud over dem, der allerede havde programmerne – besluttet at starte nationale genbosættelsesprogrammer.
Adskillige andre medlemsstater har genbosat irakiske flygtninge i det seneste år som svar på en forpligtelse,
der blev enighed om på EU-plan i 2008. Det er helt afgørende, at vi fastholder dette positive momentum,
og at vedtagelsen af forslaget ikke forsinkes.

Vi beklager imidlertid, at visse divergenser og proceduremæssige spørgsmål hæmmer en hurtig vedtagelse
af dette forslag. Forslaget har stor politisk betydning. Kommissionens beslutning om at indføre årlige prioriteter
for genbosættelse er en gennemførelsesafgørelse, der er en del af den økonomiske forvaltning af Den
Europæiske Flygtningefond. Med hensyn til procedurerne for "delegerede retsakter" er vi bange for, at
proceduren vil blive meget forsinket, hvilket gør forvaltningen af fonden meget vanskelig.

Dette er et første skridt hen imod en fælles tilgang. Der bliver selvfølgelig tale om en undersøgelse af
erfaringerne, og der er planer om mere ambitiøse initiativer som en del af Stockholmprogrammet.

Georgios Papanikolaou, for PPE-Gruppen. – (EL) Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for hendes
ajourføring. Skønt hr. Tavares ikke er til stede, vil jeg gerne takke ham for det hidtidige samarbejde og på
vegne af vores politiske gruppe udtrykke vores positive holdning til genbosættelsesprogrammet.

Vi taler om et fælles asylområde og den integrerede flygtningeforvaltningspolitik, som vi har brug for.
Selvfølgelig er instrumentet til finansiering af denne indsats Den Europæiske Flygtningefond, som vi ganske
rigtigt ikke hidtil har udnyttet i tilstrækkelig grad, og der er plads til, at vi kan gøre større og bedre ting.

Den europæiske reaktion på globale genbosættelsesbehov har været tilstrækkelig til dato. Jeg vil minde Dem
om, at medlemsstaterne deltager på frivillig basis, og at det indtil videre sammen med de to lande, der deltog
i denne særlige genbosættelse, kun er 12 af de 27 medlemsstater, der deltager i disse bestræbelser, og at de
hidtidige tal ikke har været specielt opmuntrende. I 2009 ankom der 6 896 flygtninge til Europa under
genbosættelsesprogrammet, hvilket kun svarer til 8,2 % af det samlede antal.

Der er derfor helt sikkert brug for en bedre koordinering, og med denne betænkning og høringen forsøgte
vi at give incitamenter for at forklare medlemsstaterne, at vi har al mulig grund til at gå videre med
gennemførelsen af dette program.

Selvfølgelig er beskyttelse af menneskerettigheder og vores ægte solidaritet med tredjelande et topprioriteret
mål. Vi må imidlertid forstå, at en anden grund til, at alle medlemsstaterne har grund til at deltage i dette
program, er den, at vi gennem dette program kan sende alle dem, der har brug for det, et budskab om, at de
har al mulig grund til at optere for legale kanaler i deres bestræbelser på at nå til Europa og ind i europæisk
territorium for at få en bedre fremtid.
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Man skal også indirekte tage fat på ulovlig indvandring gennem genbosættelsesprogrammet. Hvis der findes
sådanne programmer, vil flygtninge ikke vælge ulovlige kanaler, men vente på at blive integreret i sådanne
programmer.

Afslutningsvis vil jeg sige, at vi stillede et ændringsforslag om den interne genbosættelse af flygtninge, der
ikke blev vedtaget. På et eller andet tidspunkt forventer vi et initiativ fra Kommissionen om dette emne.
Dublin II har lagt en byrde på visse lande, og det er meget vigtigt, at vi går videre med
genbosættelsesprogrammet med hjælp fra Den Europæiske Flygtningefond.

Antonio Masip Hidalgo, for S&D-Gruppen. – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne takke fru Malmström for hendes
tilstedeværelse i dag. Jeg støtter betænkningen og ånden i hr. Tavares' arbejde, fordi hans arbejde med
ikkestatslige organisationer og med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge samt overholdelsen
af sammenlignende lovgivning uden for EU er meget vigtig.

Disse erfaringer er grundlæggende, og som tidligere medlem af en kommunalbestyrelse synes jeg også, at
alle byråd i Europa bør forpligte sig i dette spørgsmål.

Det synes jeg af den grund, at skønt vi oplever en krise, har den dybeste krise været flygtningekrisen, der har
været en krise med kollektivt hukommelsestab. I Europa og i de rige lande har vi glemt, at vi, vores lande og
vores regeringer er ansvarlige for de krige, der skaber flygtninge. Vi er nødt til at overvinde dette kollektive
hukommelsestab.

Jeg er enig i det, som fru Malmström sagde om at indgå en forpligtelse, og selvfølgelig skal vi indgå en
forpligtelse. En kommission fra Parlamentet har besøgt de irakiske palæstinensere. Selvfølgelig har de det.
Vi skal indgå en forpligtelse over for disse flygtninge.

Jeg vil imidlertid med behørig respekt sige følgende til fru Malmström: Forskellene mellem Parlamentet –
hun har selv været medlem – og Kommissionen vedrørende delegerede retsakter skal overvindes. Jeg ønsker
ikke, at denne betænkning, der i dag ser ud til generelt set at få en god modtagelse, i sidste ende bliver blokeret,
fordi Kommissionen og Parlamentet ikke er enige om delegerede retsakter.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Næstformand

Nadja Hirsch, for ALDE-Gruppen. – (DE) Fru formand, fru kommissær! Det, vi alle drøftede om dette emne,
var, at vi simpelthen må overbevise flere medlemsstater om at deltage i programmet. Jeg tror, at der kan
gøres meget i den henseende ved at forklare programmet og også understrege dets fordele, eftersom dem,
der deltager, hidtil altid har sagt, at de vil fortsætte med at gøre det, og at de byder programmet velkommen.

Det er meget vigtigt at gøre det klart, hvilke mennesker dette vedrører. Det vedrører mennesker, som ikke
selv har styrken til at komme til Europa. Disse er kvinder, børn og syge mennesker, som befinder sig i
flygtningelejre uden for EU og har brug for vores hjælp. Jeg synes, det er meget positivt, at vi skal beslutte at
gøre en større del af Den Europæiske Flygtningefond tilgængelig i fremtiden.

Samtidig tror jeg også, at det er meget vigtigt, at disse penge, hvis de udbetales til de nationale parlamenter
eller med andre ord nationalstaterne, ikke bare forsvinder ind i budgettet, men virkelig bruges til at opbygge
en bæredygtig struktur, at pengene faktisk ligefrem sendes videre til de lokale myndigheder og til de byer og
storbyer, hvor integrationen reelt foregår, hvor børnepasning og boliger stilles til rådighed. Det er en meget
vigtig pointe, at byer og storbyer og de lokale myndigheder som vores allierede skal involveres i disse drøftelser.

Medlemsstaterne har måske større tilbøjelighed til at afvise dette på kort sigt end de lokale myndigheder ude
i felten. I den forudsigelighed, dette medfører, ser jeg et vigtigt element, der forbinder os – EU – og dem i
felten, der skaber integrationen. Alt i alt kunne dette uden tvivl give et løft til genbosættelsesprogrammet,
noget, der efter min mening er meget positivt. Frem for alt er der én ting, der må fastslås meget klart, nemlig
at borgerne ikke kan lades i stikken – vi må finde mennesker og foreninger, som letter indsatsen for folk, der
ønsker at starte et nyt liv i lokalsamfundet, og som viser dem, hvordan deres nye by fungerer, eller hvor det
nærmeste svømmebassin er.

Vi har brug for konsensus på tværs af samfundet om, at vi ønsker at deltage i et genbosættelsesprogram, at
det er en god løsning, og at folk faktisk vil tilvejebringe integration lokalt.
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Hélène Flautre, for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Jeg ville have foretrukket at høre fra ordføreren,
hr. Tavares, men lad det nu ligge. Nu har han omsider sluttet sig til os i denne forhandling, og det er
hovedsagen. Jeg mener, at det stykke arbejde, det er lykkedes ham at udføre for at opnå konsensus om
anvendelsen af Den Europæiske Flygtningefond, hvis opgave det er at finansiere og opfordre medlemsstaterne
til at udvikle deres genbosættelsesprogram for flygtninge, er en usædvanlig positiv indsats, som kommissær
Malmström stærkt støtter, og det glæder mig at se.

Vi må ikke desto mindre have et par tal i baghovedet, som vil give os mulighed for at sætte omfanget af denne
fond i perspektiv. Hvis vi skulle afsætte hele Den Europæiske Flygtningefond – noget, jeg ikke ønsker, da det
uundgåeligt ville blive ødelæggende for finansieringen af modtagelsesfaciliteter for flygtninge og asylsøgere
i Europa – ville vi knap kunne genbosætte 20.000 flygtninge i Europa, et tal, som ligger langt fra kravet fra
UNHCR, der har fastslået, at der er mere end 470.000 flygtninge verden over med behov for genbosættelse,
dvs. mennesker, som oprigtigt har specifikke behov, sårbarheder og svagheder, og som ikke på nogen mulig
måde kan vende tilbage til deres hjemland. Vi må derfor være fornuftige.

Efter min mening drejer den anden forholdsregel, vi må træffe – for det har vi oplevet i mit hjemland, Frankrig
– sig om mediedækningen af visse flygtninges genbosættelse, der virker som et træ af velgørenhed, som
skjuler en skov af pligtforsømmelse, fordi dette land, Frankrig, netop er blevet dømt af FN's Komité mod
Tortur for at sende asylsøgere tilbage til tredjelande, hvor de risikerer en umenneskelig eller nedværdigende
behandling.

Jeg tror – og dette er mit sidste ord – at dette er forholdsregler, vi må have i baghovedet.

Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen. – (FR) Fru formand! Jeg vil gerne tale om
Schengeninformationssystemet. I dag er vi nødt til at undersøge den juridiske ramme, inden for hvilken
overgangen fra SIS 1 til SIS II kan finde sted. Jeg ville mene, at alle advarselslamperne blinker rødt ved dette
spørgsmål. Fru kommissær, det mindste, vi kan sige, er at testresultaterne ikke har været overbevisende i
denne henseende.

Ikke desto mindre, trods opposition fra tre af de større medlemsstater – Frankrig, Tyskland og Østrig – holder
Kommissionen stædigt ved. Som De ved, er vi i Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne
Venstre lige så stædige, vil jeg sige, hvad angår vores forbehold om spørgsmål om lagring og de risici, dette
medfører, når det drejer sig om databeskyttelse. Jeg mener, at vi lever i en temmelig surrealistisk tid, når de
overgreb og risici, der knyttes til ethvert aspekt af sikkerhed, i stigende grad fordømmes af eksperter, som
ved, hvad de taler om. Vi må træffe forholdsregler på databeskyttelsesområdet for alle borgere, uanset hvem
de måtte være. Vi må have en minimumsforpligtelse for risiciene ved datatilkobling. I Frankrig er vi udmærket
klar over de overgreb, der kan være resultatet af datatilkobling.

Fru kommissær, GUE/NGL-Gruppen kan ikke under de nuværende omstændigheder støtte en sådan overgang.

Gerard Batten, for EFD-Gruppen. – (EN) Fru formand! England er ikke med i Schengen, så teknisk set bør
dette forslag ikke gælde Det Forenede Kongerige. Den gamle Labourregering ville ikke være med, og den nye
liberaldemokratisk-konservative koalitionsregering må fortsætte med at holde sig udenfor. En sådan ordning
ville blot opmuntre flere flygtninge, oprigtige eller ej, til at komme til EU.

Forestil Dem, hvis Tyrkiet tiltræder EU. Så kan vi forvente, at der ikke alene er 72 millioner tyrkere, der har
automatisk ret til adgang til de europæiske lande og England, men at strømme af flygtninge fra steder som
Iran og Irak kan krydse grænsen til Tyrkiet og derefter søge om genbosættelse i Europa! England behøver
ikke at tilslutte sig ordningen, men det vil blive interessant at se vores nye regering prøve kræfter med sådanne
spørgsmål. Den ene halvdel, de konservative, foregiver at være euroskeptiske, hvad det end betyder, mens
den anden halvdel, liberaldemokraterne, uforbeholdent er eurofile. Vores nye premierminister, hr. Cameron,
kan imidlertid løse sådanne problemer med ét slag, som jeg beskrev det her i går.

Det øgede antal medlemmer af dette område kræver en fuldstændig genratificering af Lissabontraktaten. Hr.
Cameron kan ganske enkelt vælge ikke at genratificere den, eller han kan fastholde sin skudsikre garanti på
overtid og give det britiske folk den folkeafstemning om Lissabontraktaten, som de blev nægtet.

Rui Tavares, ordfører. – (PT) Fru formand, mine damer og herrer! Der er flygtninge i verden, som hverken
kan vende tilbage til deres hjemlande, fordi forholdene er for ustabile, eller blive i et transitland, fordi det
ikke har underskrevet Genèvekonventionen, og de f.eks. ikke kan arbejde i dette land.

Antallet er relativt begrænset, nemlig 200.000 pro anno, og problemet er allerede løst for nogle af disse
flygtninge – hvis eneste valgmulighed er at få et nyt liv i et tredjeland – af aktører på den internationale scene,
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som genbosætter flygtninge: 80.000 genbosat af USA og nogle af Canada, Australien, Brasilien og Chile.
Hvem er det, der mangler på denne liste? Europa mangler, skal jeg sige Dem.

Under det svenske formandskab vedgik Rådet viseligt, at det var nødvendigt kraftigt at øge antallet af
flygtninge, der blev genbosat i Europa, og gik så vidt som til at tale om 100.000. Kommissionen har også
skønsomst gennemgået nogle udtalelser fra Den Europæiske Flygtningefond for at skabe mulighed for en
mere energisk og robust politik for genbosættelse af flygtninge.

Jeg har for øjeblikket to betænkninger fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,
nemlig en ved fælles beslutningstagning og en initiativbetænkning. Vi har fire nye tilføjelser til ændring af
de gældende politikker for den fælles beslutningstagning; to af disse er imidlertid tilføjelser til proceduren.

Den første nye tilføjelse er en tosidig løsning. Kommissionens forslag, som vi behandler, argumenterer
hovedsageligt for regionale prioriteringer og derefter, inden for de regionale prioriteringer, prioriteringer,
som jeg ville kalde "humanitære". Vi fandt det på sin plads at opretholde disse prioriteringer, men give dem
selvstændighed. Vi mener med andre ord, at Europa må have interventionsstrategier i form af genbosættelse
af flygtninge, hvilket er meget vigtigt set fra et udenrigspolitisk synspunkt. Disse strategier må af og til give
mulighed for intervention i visse områder af verden, åbne døre til et givet land eller etablere tillidsforhold i
visse områder af verden. De må imidlertid give medlemsstaterne frihed til at reagere på situationer i resten
af verden, som er fortrinsberettigede ud fra et humanitært synspunkt.

Hvilke situationer er fortrinsberettigede? Torturofre, kvinder og børn, som er ofre for seksuelle overgreb,
eller folk, som har behov for genbosættelse på grund af alvorlige helbredsårsager, f.eks.

Den anden nye feature er modulering. Dens mål er at komme videre fra bare 10 medlemsstater, som for
indeværende genbosætter flygtninge på europæisk niveau, så vi kan forsøge at sikre, at de andre 27
medlemsstater vil begynde at genbosætte dem. For at opnå dette foreslog vi at forhøje det beløb, der afsættes
pr. flygtning til de nye medlemsstater i det første år, sænke det lidt det andet år og lægge det på samme niveau
som de andre medlemsstater, der genbosætter flygtninge, fra det tredje år og frem; dette betinget af, at det
forhøjede beløb de første år, som er de år, hvor det koster mest at starte et nyt genbosættelsesprogram, bruges
til at udvikle et bæredygtigt genbosættelsesprogram.

De to andre nye features er tilføjelser til proceduren. Den ene giver Kommissionen mulighed for at indlede
en hasteprocedure for at genbosætte flygtninge fra et bestemt område af verden – hvor der var en humanitær
katastrofe eller en krisesituation – fordi den procedure, vi havde, blev gennemført årligt, og katastrofer og
humanitære kriser tydeligvis ikke følger nogen køreplan. Den fjerde nye feature omhandler de delegerede
retsakter, og her må jeg sige Dem meget klart, fru Malmström, at Parlamentet kan behandle
køreplansargumenter og procedureargumenter meget effektivt, og vi lover ikke at tage lang tid om at svare
på delegerede retsakter. Vi lover også, at den forudgående høring og forhandling, som vi foreslog med f.eks.
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget,
kan forhindre enhver form for uenighed mellem Parlamentet og Kommissionen vedrørende de regioner,
som prioriteres til genbosættelse.

Det, vi ikke kan acceptere, er, at Kommissionen som traktatens vogter fortæller os, at delegerede retsakter,
som den ikke har nogen juridiske indsigelser imod, ikke må vedtages inden for rammen af denne beslutning,
som er så vigtig ud fra et udenrigspolitisk og humanitært perspektiv, ganske enkelt fordi retsakterne virker
bureaukratiske på Kommissionen, selv om vi siger, at de ikke er det.

Det, der sker, er, at denne beslutning ud fra vores og Juridisk Tjenestes synspunkt er en del af de delegerede
retsakter, og som sådan mener vi, at det påhviler Kommissionen at argumentere for vedtagelsen af de
delegerede retsakter her, som traktatens vogter, og ikke rejse indsigelser, som for indeværende hovedsageligt
er proceduremæssige. Vi mener frem for alt, at ingen af disse spørgsmål må forhindre os i at nå vores fælles
mål, nemlig at genbosætte flere flygtninge i EU.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Fru formand! Dette genbosættelsesprogram, som bliver opstillet, fylder et
betydeligt, mangeårigt tomrum. Jeg er faktisk forbløffet over, at dette program ikke har eksisteret på europæisk
niveau før. Der er lande, som allerede har sat et eksempel, som f.eks. USA, der allerede gennemfører meget
effektive genbosættelsesprogrammer, idet de har opsamlet betydelig erfaring på dette område. Vi kan lære
en masse af dem.

Denne slags programmer er vigtige, fordi de tilkendegiver EU's villighed til at vise sin menneskelige side over
for flygtninge verden over. Deres andet vigtige mål er imidlertid at bremse indstrømningen af illegale
indvandrere til EU, inklusive dem, der kræver beskyttelse.
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Hvis det genbosættelsesprogram, som skal opstilles i dag, derfor kan bruges til at genbosætte mennesker,
der søger international beskyttelse, i Libyen, så vil disse mennesker uden tvivl have meget lidt grund til at
krydse Middelhavet og risikere deres liv i processen. På denne måde ville vi hjælpe såvel dem som de EU-lande,
der bærer en uforholdsmæssig stor byrde på deres skuldre.

Det siger sig selv, at dette program skal anvendes sammen med et andet program, et, der har til hensigt at
hjælpe EU-lande, som bærer en uforholdsmæssig stor byrde takket være den nuværende indvandringsstrøm.
Vi er nødt til at bevise over for disse lande, at vi er villige til at oprette et program, som vil give mulighed for
at overføre mennesker, som er tildelt international beskyttelse, til andre europæiske lande.

Indtil videre er dette stadig et pilotprojekt, et projekt, som er rettet mod Malta. Jeg vil imidlertid gerne have,
at dette projekt manifesterer sig permanent, og at det udvides til de andre EU-lande, som har brug for det.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Fru formand! Som ordfører for Gruppen for Det Progressive Forbund af
Socialdemokrater i Europa-Parlamentet i SIS-spørgsmålet vil jeg tale om netop dette spørgsmål. Først og
fremmest vil jeg gerne lykønske hr. Coelho med de kolossale bestræbelser, han har lagt i dette, og især med
den konsekvens, han har udvist i færdiggørelsen af disse to betænkninger. Jeg vil også gerne takke kommissær
Malmström, fordi Kommissionen er begyndt at udvise lidt gennemsigtighed, efter at hun er tiltrådt sin stilling.

Det, der har voldt og fortsat vil volde os bekymring, er den manglende overholdelse af tidsfrister for
gennemførelsen af SIS II. Parlamentet har givet udtryk for sin holdning til forsinkelserne ved flere lejligheder,
særligt hvad angår Kommissionens manglende evne til at fastsætte en nøjagtig dato for lanceringen af sin
operation. Det faktum, at vi selv nu ikke med sikkerhed ved, hvorvidt de gennemførte test har været succesfulde
eller ej, bidrager bare til at rejse alvorlig tvivl om måden, hvorpå projektet bliver ledet.

I betragtning af at det er Parlamentets pligt at overvåge, hvordan Fællesskabets penge anvendes, er forslaget
om at holde de midler i reserve, der skal afsættes til udviklingen af SIS II i det årlige budget for 2011, en
normal sikkerhedsforanstaltning. Parlamentet skal bestandigt høres og informeres om SIS II-projektets
fremskridt, et projekt, der ikke kan bringes i fare på grund af manglende politisk vilje eller lederevne. Det
skal overholde nuværende krav, støtte databeskyttelse og efterkomme cost-benefit-princippet, og udfoldelsen
af projektet skal foregå inden for de præcise tidsrammer, som er fastlagt for dets gennemførelse.

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). – (EN) Fru formand! Jeg vil også tale om Schengeninformationssystemet.
Først og fremmest vil jeg gerne takke hr. Coelho for hans fremragende arbejde, og jeg vil gerne understrege,
at min gruppe – helt fra begyndelsen – var temmelig varsom med at godtage SIS II, takket være mange
implikationer vedrørende databeskyttelse.

Nu virker det, som om den lange SIS II-saga langt fra er overstået. Vi oplever forsinkelser og
bevillingsoverskridelser; vi har ikke nogen positive resultater. Vi har ikke engang en konsensus om evalueringen
af testresultaterne – eftersom Østrig, Tyskland og Frankrig ikke betragter dem som nogen succes. Efter vores
mening er ordførerens løsning absolut den rette. Vi er nødt til at være ærlige og indrømme, at det nuværende
projekt måske kan slå fejl, og vi er nødt til at drøfte alternativerne. Vi bør også omhyggeligt undersøge
årsagerne til denne fiasko. Hvis vi er nødt til at investere yderligere 30 mio. EUR, bør Parlamentet have al
den nødvendige information for at foretage et informeret samtykke.

Vi må også opretholde en tidsbegrænsningsklausul. Vi kan ikke fortsætte med at investere penge i et livslangt
projekt. Der bør naturligvis være en vis fleksibilitet, men vi må have klare kriterier for evaluering og for at
reagere hurtigt, hvis noget igen går galt.

Cornelia Ernst (GUE/NGL). – (DE) Fru formand! Lad mig først og fremmest sige, at jeg mener – og her
refererer jeg til Schengeninformationssystemet – at EU ikke bør føre en ønskebaseret politik, men en politik
baseret på virkeligheden. Når det kommer til Schengeninformationssystemet, betyder det, at vi må tage
hensyn til det faktum, at testene – det, der er blevet kaldt den "første milepæl" – er slået fejl.

Efter otte års lappearbejde ved vi, at målet med Kommissionens foreslåede foranstaltning – overgangen fra
SIS 1+ til SIS II – er uopnåeligt for medlemsstaterne af såvel tekniske som juridiske årsager. Det er ikke min
vurdering – det er Forbundsrepublikken Tysklands vurdering. Det er holdningen i mit hjemland, og det er
for øvrigt en holdning, som jeg deler fuldt ud. Så langt er 90 mio. EUR blevet formøblet på denne ordning,
og Kommissionen ville gerne bruge mere. Vi ønsker ikke nogen udsættelse af tidsfristen til 2013; det vil vi
gøre helt klart. I stedet vil vi opgive dette system og begynde at lede efter et alternativ.

For det andet er det tyske venstreparti grundlæggende kritisk til SIS II – det vil jeg også gerne påpege, i dette
kritiske øjeblik – eftersom f.eks. adgangen til systemet udvides dramatisk til efterretningstjenesterne. I

15Europa-Parlamentets forhandlingerDA18-05-2010



Tyskland er der et krav om, at efterretningstjenesterne og politiet er adskilt. Enhver sammenblanding af
efterretningstjenesternes og politiets data vil derfor betyde, at hele systemet vil blive stillet for
Forbundsrepublikken Tysklands forfatningsdomstol. Dette var jeg nødt til at nævne, i hvert fald set fra
Tysklands synspunkt. Vi er også imod SIS II, fordi det involverer indsamlingen af kolossale mængder
information og indhentning og registrering af biometriske data. Det er hverken formålstjenligt eller inden
for rimelighedens grænser.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Formålet med at
fastlægge en ramme af konsekvente strategier med en vilje til at udtrykke reel solidaritet mellem
medlemsstaterne udgør et skridt fremad i koordineringen af Fællesskabets politikker om migrationsstrømme.
Dog udgør denne foranstaltning også en del af en større proces, hvis mål er international beskyttelse af
flygtninge. Hvis civilsamfundet kan involveres i denne proces på en nyttig måde, synes denne foranstaltning
at være tæt knyttet til den nært forestående åbning af Det Europæiske Asylstøttekontor.

Vi må øjeblikkeligt oprette en liste over prioriteringer og mål, der skal indfries, med en køreplan og specifikke
tilskyndelsesforanstaltninger. Vi må også afsætte særlige midler til at øge antallet af medlemmer, som på
nuværende tidspunkt kun tæller 10 lande, der deltager i programmet. Ej heller må vi glemme behovet for
sundhedsbeskyttelse som supplement til den sociale sikring, der tilbydes folk, som ofte er nedslidte af deres
tilstand af ekstrem svaghed.

En elektronisk database vil også gøre det muligt at spore hver en proces, der gennemføres for at beskytte
familieenheden, mens de er i en genbosættelsesproces. I denne forbindelse kan samarbejde med
medlemsstaterne være afgørende for at sikre, at procedurerne er ensrettede og fleksible. Vi vil have et mere
retfærdigt og realistisk EU, som tager højde for især de sydeuropæiske medlemsstaters bestræbelser.

Med tredjelande er det altafgørende for EU at tage ansvar for at fastlægge samarbejdsaftaler, som Italien
gjorde for nylig med Libyen og Niger. Vi mener, at dette er vejen, den eneste mulige vej, for at komme videre
fra en form for solidaritet, som hidtil alt for ofte bare har været en facade, til ordentlig solidaritet mellem
EU's medlemsstater i den overordnede kontrol med migrationsstrømmene.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Fru formand! Først vil jeg gerne takke hr. Tavares for hans arbejde
på det flygtningepolitiske område, og jeg vil på nuværende tidspunkt også gerne udtrykke min skuffelse
over, at mindre end halvdelen af alle EU-medlemsstater har officielle genbosættelsesprogrammer for flygtninge
fra tredjelande.

Disse programmer er endvidere, som det er blevet sagt her mange gange, ikke tilstrækkelig koordinerede,
og som et resultat af det lave koordinations- og samarbejdsniveau mellem Unionens medlemsstater er
udgifterne knyttet til genbosættelse desuden høje, hvilket naturligvis gør denne tanke temmelig utiltrækkende.

Jeg tror imidlertid fast på, at vi europæere med tilstrækkelig politisk vilje vil kunne skabe et effektivt, retfærdigt
og fælles genbosættelsesprogram. For at gøre dette vil det være essentielt ikke kun at skabe selve programmet,
men også en særlig fond til genbosættelse af flygtninge i Unionen. Denne pakke ville finansiere oprettelsen
af nationale genbosættelsesprogrammer, hvor de ikke allerede eksisterer, såvel som koordinering af aktiviteter
på det centrale niveau. Efter min mening forekommer den ideelle koordinator at være Det Europæiske
Asylstøttekontor.

Indrek Tarand (Verts/ALE). – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke alle, der har arbejdet meget hårdt med
denne SIS II-historie, som tilsyneladende aldrig får en ende, nemlig hr. Coelho og dem i felten.

Spørgsmålet om tilbagevendende forsinkelser og bevillingsoverskridelser er meget bekymrende, og om ikke
dette, hvad kunne så være mere sigende om hr. Barrosos lederevner i hans første Kommission? Jeg mener,
at vi bør tage disse erfaringer fra i dag og lægge dem i oprettelsen af et nyt it-agentur, som kunne blive placeret
i Tallinn. Dette ville blive en win-win-situation: Mens de franske kolleger kunne beholde serverne i Strasbourg,
ville det nye programmeringsarbejde blive foretaget i Tallinn af kompetente specialister med lave
administrationsomkostninger, og på denne måde ville vi undgå et monopol og tage tanken om EU-integration
til os, og vi ville også give en garanti for databeskyttelse.

Endelig vil jeg gerne udtrykke min tillid til kommissær Malmströms evne til at løse disse komplicerede
spørgsmål.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Fru formand! Jeg vil forklare min holdning i korte
træk.
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Først vil jeg gerne lykønske hr. Coelho. Processen skulle have været fuldbragt inden 30. september, så
retsinstrumenterne skal ændres, før de udløber.

For det andet er der intet forslag fra Kommissionen, der sætter en deadline eller fjerner udløbsklausulerne
fra de oprindelige forslag.

For det tredje bør der etableres en sikkerhedsperiode for migration, der om nødvendigt vil kunne udvides
ved hjælp af komitologi.

For det fjerde er processen ikke underlagt Parlamentets kontrol, hvilket jeg synes er meget dårligt.

For det femte kender vi ikke testresultaterne for anden generation af Schengeninformationssystemet, og
Parlamentet skal informeres.

For det sjette støtter jeg på grundlag af det, jeg har sagt, ordførerens forslag og advarslen om, at Revisionsretten
vil intervenere, hvis projektet slår fejl.

Hvad angår hr. Tavares' betænkninger om Den Europæiske Flygtningefond og genbosættelse, vil jeg også
gerne lykønske hr. Tavares. Hovedproblemet er mangel på solidaritet inden for Unionen. Vi er nødt til at
være forsigtige med finansiel støtte til medlemsstater, som tager imod flygtninge for første gang, særligt på
grund af relativt stor uretfærdighed. Disse foranstaltninger, som jeg i princippet støtter, hr. Tavares, kræver
en detaljeret, forudgående økonomisk undersøgelse.

Sylvie Guillaume (S&D). – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Det er i mange henseender essentielt,
at vi i morgen stemmer for at ændre Den Europæiske Flygtningefond, og det er dette spørgsmål, jeg vil
fokusere på i mit indlæg, samtidig med at jeg vil lykønske hr. Coelho og hr. Tavares med deres forhandlinger
og deres indsats.

Afstemningen om ERF vil kaste lys over behovet for, at EU's medlemsstater tager fuldt del i genbosættelsen
for at løse et dobbelt problem i form af antallet af lande, der har forpligtet sig til programmet, og det enkelte
lands modtagelseskapacitet. Lad os huske på, at vi her taler om flygtninge, som ofte knap tolereres i de lande,
der har taget imod dem, og hvis levevilkår af og til kan ændre sig i en meget tragisk retning, hvis der ikke
hurtigt findes nogle løsninger.

Takket være disse nye midler kan vi faktisk yde disse særligt udsatte mennesker en større sikkerhed, så længe
– og det understreger jeg – den enkelte medlemsstat involveret i ERF anvender de omtalte midler korrekt og
transparent, hvilket jeg ved lægger Dem meget på sinde, kommissær Malmström. Det vil blive vanskeligt at
tage udfordringen op, når vi kender den lunkne modtagelse, medlemsstaterne har forbeholdt denne nye
foranstaltning, og også her, fru kommissær, vil jeg gerne fremhæve Deres beslutsomhed.

Endelig vil jeg gerne understrege, at integrationen af flygtninge er en af nøglerne til dette foretagendes succes.
Jo mere vi forbereder os på og forklarer, at der vil komme flygtninge, jo større er chancerne for, at det vil
blive accepteret og vil foregå på de bedste vilkår, og jo mere vil medlemsstaterne – håber vi – bevise deres
forpligtelse vedrørende genbosættelse. Det er derfor, Parlamentet må stemme overvældende for disse
ændringsforslag til Den Europæiske Flygtningefond.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Fru formand! I mange medlemsstater, inklusive mit hjemland Østrig, ved folk
ikke længere, hvor nye asylsøgere kan tage hen, og befolkningen modsætter sig med rette idéen om nye
modtagelsescentre. Hvordan kan det være, at vi på trods af dette promoverer genbosættelsen af flygtninge i
EU? Planen om at give EU-adgang til asylsøgere, som allerede er flygtet til et tilstødende tredjeland som f.eks.
Ukraine, fordi levestandarden her er højere, er således fuldstændig uforståelig. Særligt i disse økonomiske
krisetider kan man ikke andet end ryste på hovedet, når det kommer til forslag som dette.

Hele EU-asylkonceptet er en katastrofe efter min mening. Ifølge konceptet kan en asylsøger, som først samles
op i Rumænien, så sendes tilbage dertil til vurdering og asylproces. Tanken om at tilstå grundlæggende
velfærdsydelser til asylsøgere på samme høje sociale sikkerhedsniveau som til den omtalte medlemsstats
borgere er urealistisk og uoverkommelig. EU bør yde beskyttelse i form af asyl til alle, der virkelig har brug
for det, til dem, der virkelig er i nød, men det bør ikke åbne sluserne for økonomiske indvandrere.

Det, vi har behov for, er større beskyttelse af de ydre grænser, hurtige, ikkebureaukratiske procedurer og
naturligvis en konsekvent tilbagesendelsesstrategi.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Fru formand! Det grundlæggende princip bag EU's engagement i
asylspørgsmål skal sikre et højere niveau af samarbejde og solidaritet mellem medlemsstaterne. Dette kan
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ikke opnås inden for det enkelte land. Vedtagelsen af et fælles EU-initiativ er dikteret af den øgede strategiske
anvendelse af genbosættelse. Der er brug for et sundt, stærkt målrettet program, som vil være effektivt og af
god kvalitet. Dette program vil skabe en passende ramme, der skal sikre, at medlemsstaterne vil deltage i
processen med genbosættelse af flygtninge.

Medlemsstaternes bestræbelser på at modtage flygtninge skal støttes og opmuntres med yderligere økonomiske
incitamenter. Disse foranstaltninger vil gøre os i stand til at udvise større solidaritet fra EU's side vedrørende
det globale flygtningespørgsmål. Vi vil også opfordre til, at et betydelig antal medlemsstater deltager i denne
proces.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Fru formand! Jeg vil først og fremmest gerne begynde med en
bemærkning til min kollega fra venstrefløjen. Jeg mener, at det omvendte eksempel også er gyldigt: Når en
englænder eller en irer begår en forbrydelse i mit land, bør det være muligt at sende ham tilbage.

Processen med gennemførelsen af anden generation af Schengeninformationssystemet er blevet forsinket,
og det virker, som om dette ikke vil ske før udgangen af 2011. Som følge heraf vil jeg gerne spørge
Kommissionen, hvilke eftervirkninger dette har på køreplanen for de lande, som endnu ikke er med i
Schengenområdet, men som står for tur.

Det er uacceptabelt, at Kommissionen for øjeblikket ikke kan give en nøjagtig dato for lanceringen af SIS
II-operationen og derved rejser betragtelige tvivl om ledelsen af dette projekt. Ekstraomkostningerne og
behovet for nye investeringer, hvis overgangen til SIS II ender med at slå fejl og bliver inkluderet i SIS 1+
RE-nødplanen, betyder, at der kræves en meget strammere budgetkontrol, særligt for det nye agentur, som
er ansvarligt for at regulere og koordinere gennemførelsen af SIS, VIS og Eurodac.

Morten Messerschmidt (EFD). – (DA) Fru formand! For et år siden var alle vi medlemmer af
Europa-Parlamentet i valgkamp og søgte at enten vinde eller genvinde vores mandat, og jeg ved, at i rigtig
mange lande spillede spørgsmålet om netop Schengen en utrolig stor rolle i valgkampen. Der er en massiv
utilfredshed blandt vores vælgere, blandt borgerne i Europa, med den måde, hvorpå EU håndterer disse
spørgsmål – den manglende interne grænsekontrol, den dybt mangelfulde eksterne grænsekontrol, den helt
utilstrækkelige kontrol med indvandringen og det spøgelse, der lurer forude om et lille år, med hensyn til,
hvorvidt Kommissionen vil godkende Bulgarien og Rumænien til også at komme med ind i
Schengensamarbejdet.

Jeg hører, at vi skal være solidariske, men hvem er det helt ærligt, vi skal være solidariske med? Hvem er det,
der skal vise solidaritet? Når vi oplever en massiv udnyttelse af det system, som både EU og vores medlemslande
har oprettet, er det måske på tide, at vi også viser en smule solidaritet med de borgere, der lever under den
forfejlede politik, som Kommissionen og dens medlemslande har ført.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! At skabe en fælles europæisk asylpolitik
og genbosættelsespolitik er at sikre menneskerettighederne og på samme tid begrænse illegal indvandring.

Derfor vil jeg gerne sige tak til talerne og til kommissær Malmström, da vi nu har et værdifuldt værktøj,
særligt for lande med kystlinje mod Middelhavet: lande som Italien, der hidtil ikke har kunnet stole på hverken
ægte solidaritet mellem medlemsstaterne eller på en retfærdig fordeling af ansvarsområder. Disse politikker
skal understøttes af et passende budget, men også af pålidelige tjek af de gennemførte programmer med
passende opfølgninger og fastlæggelse af god praksis.

Mine sidste ord om menneskerettighedsspørgsmålet er, at vi må prioritere dem, der er mest sårbare,
mindreårige, kvinder, som er ofre for menneskehandel, udnyttelse og vold, inklusive ofre for kønslemlæstelse,
men jeg ved, at kommissær Malmström har dette fuldstændigt under kontrol.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Fru formand! EU synes faktisk for øjeblikket at have adgang til utrolige
økonomiske ressourcer. Efter støttepakken på 750 mia. EUR skal vi nu endnu en gang anvende kolossale
summer på migrationsspørgsmålet, men ikke f.eks. på hjemsendelsesforanstaltninger eller på så meget som
at sikre grænserne – de angiveligt sikre Schengengrænser er under alle omstændigheder så hullede som en
schweizerost. Nej, der skal gives 6.000 EUR pr. person for frivillig modtagelse af flygtninge fra tredjelande.

Hvis EU virkelig har de nødvendige småmønter til overs, bør det støtte europæiske familier, om jeg må be
– så ville vi måske få et stigende fødselstal. Argumentet om, at vi har brug for indvandring for at opveje
manglen på børn ville så omsider blive overflødigt. I stedet for bare at åbne sluserne for indvandring, burde
Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling omsider blive anvendt korrekt, og den finder naturligvis
ikke anvendelse på hæren af økonomiske indvandrere. Hvis vi virkelig vil bruge mange millioner, så kunne
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de blive brugt på grænsebeskyttelsesagenturet Frontex i stedet for på den pengesluger, som
Schengeninformationssystemet er.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Fru formand! Jeg vil gerne tale om Schengeninformationssystemet. Vi ved, at
dette system har brugt relativt lang tid på at udvikle sig og har kostet en masse penge i tillæg til, at
gennemførelsesomkostningerne er konstant stigende, og at resultaterne af testene ikke er kendt.

Det ville måske være hensigtsmæssigt at foretage en revision af det arbejde, der er gennemført hidtil på dette
system, for at overveje, om systemet er levedygtigt, og om vi ved, hvordan vi skal få fuldført det på en sådan
måde, at det bliver nyttigt for Europa, og derefter beslutte, hvordan vi skal komme videre.

Hvad angår genbosættelsesprogrammet, er jeg enig i, at det er nødvendigt at udarbejde en lovgivningsmæssig
standard, som ville begrænse illegal indvandring til EU, og som ville fastslå betingelserne for lovlig indvandring.

Måske burde vi imidlertid trække på erfaringen fra vores kolleger fra udviklingslande, som siger, at ikke al
indvandring, ikke alle de rejser, deres landsmænd foretager sig til EU, handler om de indskrænkninger i
sikkerheden, disse mennesker står over for, men foretages af økonomiske grunde.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Fru formand! Jeg ville faktisk bare gerne lette mit hjerte med et par
bemærkninger om Maňka-betænkningen. Jeg aftalte dette tidligere med Deres kollega. Jeg vil give meget
klart udtryk for min modstand mod forhøjelsen af sekretariatstillægget, særligt til det planlagte beløb på
1.500 EUR. Endvidere modsætter jeg mig også enhver forøgelse af Parlamentets medarbejderstab, og hvis
det efter videre evaluering skulle blive besluttet, at der skal stilles yderligere 1.500 EUR til rådighed om
måneden til sekretariatstillægget, ville det ganske enkelt være at gøre grin med skatteyderne.

(Formanden afbrød taleren)

Formanden. – Hr. Ehrenhauser, jeg tror, De taler om det forkerte emne. Dette er forhandlingen under ét om
Schengenkonventionen. Jeg er ked af, at De ikke fik mulighed for at tale om Maňka-betænkningen, men jeg
er bange for, at vi er nødt til at gå videre nu.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Fru formand! Jeg vil for det første gerne lykønske hr. Coelho med yderligere to
succesfulde betænkninger. For det andet vil det ikke være muligt at vende om fra SIS II i dag. Hvis vi skal
tænke på et sikkert system, skal SIS II introduceres, og det er derfor, jeg tror, vi er nødt til at videreføre disse
foranstaltninger og støtte Kommissionen i dette. Jeg vil minde alle om, at den nye visumkodeks foreskriver,
at biometriske data skal vises i systemet. SIS 1+ giver ikke denne garanti. SIS II vil give mulighed for hurtig
dataverifikation i fremtiden. Så på dette område af sikkerheden må vi ikke indstille arbejdet med SIS II. Vi
kunne naturligvis ønske os, at dette arbejde kunne være mere effektivt og mere succesfuldt.

Jeg vil minde alle om, at vi også for ikke så længe siden vedtog foranstaltninger, som gør det let at rejse
gennem Schengenområdet med et langtidsvisum. I relation til dette skal arbejdet med SIS II fortsættes. Vi
ønsker at støtte Kommissionen i dette i håbet om, at dens arbejde vil forløbe hurtigere og være mere effektivt,
og vi bør ønske Kommissionen held og lykke i den henseende.

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke alle
parlamentsmedlemmer for deres støtte og kommentarer til disse to forskellige, men meget vigtige emner.

Hvis vi skal begynde med SIS II, har dette naturligvis – og det er jeg den første til at indrømme – været en
lang saga, som en eller anden sagde. Det er en kompleks og meget vanskelig sag. Der var sandsynligvis ting,
der kunne have været gjort bedre i fortiden, men siden jeg tiltrådte min stilling, har jeg virkelig forsøgt at
håndtere dette på en meget gennemsigtig og omhyggelig måde. Kommissionen har fulgt Rådets køreplan
til punkt og prikke, og Rådet blev enige om konklusioner på det sidste møde. Nogle medlemsstater var
skeptiske, men de blev faktisk enige om den konklusion, at milepæl 1-testen var en succes. Lige nu arbejder
vi med de forskellige eksperter for at vurdere og definere de endelige krav til medlemsstater om at indfri deres
operationelle behov og for at definere en mere konkret køreplan og vej fremad. Jeg vil stille dette forslag den
3.-4. juni til ministrene, så det kan blive drøftet, og der vil være en yderligere vurdering af dette efter sommeren.
Vi vil naturligvis sørge for gennemsigtighed og samarbejde med Parlamentet og ordføreren hele tiden.

For at besvare spørgsmålet om de nye medlemsstater vil Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse foregå gennem
SIS 1 for alle. Der træffes i mellemtiden foranstaltninger herom for Bulgarien og Rumænien.

Vi forbereder os til en – forhåbentlig succesfuld – milepæl 2-test af SIS senere på efteråret. Indtil den er
gennemført med succes, har vi kontakter og veje, der står åbne, for at opretholde beredskabsplanen for
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fremtiden. Vi håber, at den ikke vil blive nødvendig, men vi har også truffet den forberedelse. Lad mig i
mellemtiden takke alle parlamentsmedlemmer, særligt hr. Coelho, for Deres støtte, og forsikre Dem om
maksimal gennemsigtighed og engagement fra Kommissionens side i samarbejdet med Parlamentet i denne
sag.

Hvad angår spørgsmålet om genbosættelse, er jeg helt enig med hr. Busuttil, som sagde, at han var overrasket
over, at dette ikke fandtes før. Det er naturligvis et yderst godt initiativ for at forene medlemsstaternes kræfter
og for at opfordre til yderligere engagement på den globale scene med henblik på at lette presset i
flygtningelejrene efter en krise eller en meget vanskelig situation. Vi kan inspirere medlemsstaterne til at
anvende midlerne på en mere intelligent måde og til at koordinere dette med UNHCR. Dette er naturligvis
noget, som virkelig kunne bestyrke vores rolle på den globale scene, men også gøre en reel forskel for disse
mennesker, som er fanget i en meget vanskelig situation. UNHCR anslår, at der alene sidste år var et behov
for genbosættelse for 747.000 mennesker. Som hr. Flautre sagde, det, vi kan gøre, er en hjælp, men behovene
er kolossale. Jeg tror, der er bred enighed om målet og formålet med denne fond, og jeg håber, at vi kan finde
en løsning på procedurespørgsmålene meget snart, så forslaget kan blive vedtaget uden forsinkelse.

Der var flere medlemmer, der refererede til intern solidaritet. Dette er naturligvis beslægtet, men det er et lidt
andet emne. Jeg erkender tillige behovet for dette. Kommissionen har allerede stillet forslag i denne henseende.
Vi har foreslået en midlertidig udsættelsesmekanisme i Dublin-forordningen, og vi har oprettet Det Europæiske
Asylstøttekontor, som åbner på Malta senere på året. Vi har det maltesiske pilotprojekt og er i færd med at
evaluere dette. Jeg er enig i, at vi bør forsøge at finde måder, hvorpå vi kan gøre det mere permanent, og
hvorpå vi kan involvere flere medlemsstater. Dette er naturligvis afhængigt af medlemsstaternes villighed til
at bidrage, men Kommissionen vil se på dette, og vi vil også se på en generel, intern EU-solidaritetsmekanisme
og fremlægge den næste år. Så vi kan komme tilbage til denne drøftelse, som er lidt forskellig fra
EU-genbosættelsesprogrammet, men ikke desto mindre meget vigtig.

Mange tak til hr. Coelho, hr. Tavares og hr. Alvaro for Deres arbejde med disse to yderst vigtige sager. Jeg ser
frem til at arbejde sammen med Dem om en hurtigst mulig afslutning.

Carlos Coelho, ordfører. – (PT) Fru formand! Mange tak for de positive kommentarer fra flere forskellige
parlamentsmedlemmer. Fru Malmström, jeg ville, at De skulle vide, at Parlamentet er klar over, at De arvede
denne proces, og vi har tro på Deres evner og Deres intelligens til at føre den til den bedst mulige afslutning.
Vi sætter også pris på Deres bestræbelser på gennemsigtighed, hvilket min kollega hr. Enciu faktisk gjorde
en fin indsats for at fremhæve.

Hvad angår tidsfristen, udsender vi de forkerte signaler, hvis de nye migrationsinstrumenter ikke har en
tidsfrist. Efter alle forsinkelserne giver det ikke nogen mening at forlænge Kommissionens mandat i det
uendelige. Jeg forstår, at Kommissionen ikke har nogen mulighed for at binde sig til det mål, som Parlamentet
har foreslået, men vi vil sætte det, og hvis processen af uanset hvilken grund ikke er blevet afsluttet til den
tid, kan De komme tilbage til Parlamentet for at anmode om en forlængelse og forklare, hvorfor den er
nødvendig. At forlænge Kommissionens mandat uden nogen tidsfrist er et frygteligt signal efter disse
forsinkelser, både til de europæiske institutioner og til den europæiske offentlighed.

Jeg er enig i Deres idé om, at Det globale programstyringsråd ikke må blive en forsamling. Jeg forstår derfor
Kommissionens forbehold om at begrænse adgangen til dens arbejde: Jeg kunne ikke være mere enig.
Parlamentets forslag var resultatet af et mindre favorabelt udkast til Kommissionens oprindelige forslag,
fordi Kommissionen, samtidig med at den begrænsede sammensætningen af Det globale programstyringsråd,
tillod enhver anden tjenestemand fra Kommissionen, Rådet eller medlemsstaterne at deltage. Dette rejser et
berettiget spørgsmål: Hvorfor kan tjenestemænd fra Kommissionen og medlemsstaterne deltage, og ikke
dem fra Parlamentet? Hvis vi indskrænker dette organ til dets funktioner, tror jeg, at vi alle vil være enige,
især med de garantier, som kommissæren har givet om større gennemsigtighed.

Rui Tavares, ordfører. – (PT) Fru formand! Tak til de parlamentsmedlemmer, som har deltaget i forhandlingen,
og til kommissæren. Jeg tror, at hvis der er nogen som helst enighed om, hvad vi vil have vedrørende
spørgsmålet om genbosættelse af flygtninge, er det, fordi vi forstår, at, at det, vi for en gangs skyld har i
forhandlingen om indvandring – og vi ved alle, hvor vanskeligt det er i Europa, sammen med forhandlingen
om asyl og flygtninge – er et problem, vi kan løse. Vi kan løse det for os selv og for flygtningene, for enhver,
der har besøgt flygtningelejre ved, at der er børn der, som går glip af et, to, tre års skolegang, som de kunne
få i Europa. Jeg mener, det fortæller os, i hvor høj grad denne forhandling haster.

Jeg håber også, at procedurespørgsmålene vil blive hurtigt overstået i overensstemmelse med det, der står
skrevet i traktaterne, for vi ved alle, at det, vi har, ikke er nok, og vi ved alle, at bare at afsætte en del af budgettet
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stadig ikke er et ægte genbosættelsesprogram for flygtninge. Det er faktisk denne form for spørgsmål, vi tog
sigte på med den initiativbetænkning, vi også drøfter her i dag, og som handler om kvalitet. Kvalitet er nemlig
af afgørende betydning for flygtningeintegrationen og kræver en multilateral ordning, som indbefatter
ikkestatslige organisationer, lokale aktører og lokale myndigheder. Denne ordning skal også løse mange af
de bureaukratiske spørgsmål om koordination, som vi har i dag.

Hvis processen for disse børn, som er i flygtningelejre og endnu ikke studerer, og som ville have ret til at
blive genbosat, tager lang tid, er det ifølge aktører i flere medlemsstaters grænseagenturer, fordi det tager
lang tid for medlemsstaterne at koordinere valideringen af f.eks. transitdokumentation, hvilket hovedsageligt
kan gøres ved hjælp af et instrument, som vi i initiativbetænkningen foreslog skulle gennemføres af Det
Europæiske Asylstøttekontor (EASO). EASO er en genbosættelsesenhed med et reduceret antal embedsmænd,
men med folk, der arbejder permanent med genbosættelse, som ved, hvordan man udveksler bedste praksis,
som ved, hvordan man introducerer nye medlemsstater for genbosættelsesmekanismer, og som ved, hvordan
man koordinerer selv med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for at fremme genbosættelsesprocesserne.

Når vi allerede har besluttet, at disse mennesker skal genbosættes, er der ingen grund til, at vi udsætter
håndteringen af administrative hindringer og bureaukrati, før vi virkelig kan tage os af at integrere dem på
europæisk jord.

Formanden. – Forhandlingen under ét er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Stavros Lambrinidis (S&D), skriftlig. – (EL) Vi stemmer i dag om vedtagelsen af et fælles
EU-genbosættelsesprogram for asylsøgere fra problematiske tredjelande i EU. Der er imidlertid en anden
forhandling, som skal afholdes. I mere end 10 år har Europa oplevet en tilstrømning af store mængder
flygtninge og indvandringsbølger. Sydeuropa er blevet overladt til at bære hele byrden af den europæiske
humanitarisme, og det nåede sine grænser for et stykke tid siden. Mens Europa – helt berettiget – har en fond
klar til tredjelande, er der ingen foranstaltning for medlemsstaterne.

Om ikke andet erkender ordførerens betænkning problemet. Andre betænkninger, som betænkningen om
oprettelse af Det Europæiske Asylstøttekontor, udgør – i det mindste på papiret – en forpligtelse til at støtte
stater, hvis asyl- og modtagelsessystemer er under særligt pres, takket være deres geografiske placering. En
udtrykkeligt erklæret målsætning er at støtte udviklingen af en solidaritetsmekanisme, som f.eks. transport
af personer, som har ret til international beskyttelse inden for EU.

Lad os håbe, at Europa lidt efter lidt opdager solidariteten. Vi må huske på, at enhver forsinkelse her vil skade
vores uskyldige medmennesker.

Jiří Maštálka (GUE/NGL), skriftlig. – (CS) I tilknytning til spørgsmålet om Schengeninformationssystemet
vil jeg gerne endnu en gang påpege det faktum, at de statslige myndigheder i Republikken Tjekkiet såvel som
de lokale myndigheder og individuelle politikere, inklusive medlemmer af Parlamentet, konstant oplever
klager fra tjekkiske borgere over de ubegrundede og ydmygende polititjek og -kontroller, de ofte er underlagt,
når de rejser til Tyskland, både i nærheden af landegrænsen og i de mere udvidede tyske grænseområder.
Denne model, som det tyske politi og toldmyndighederne har valgt, og som gennemføres med meget jævne
mellemrum og stor kunstfærdighed, har en betydelig, negativ indflydelse ikke bare på de tjekkisk-tyske
forbindelser, men frem for alt på de tjekkiske borgeres holdning til europæisk integration. Efter Republikken
Tjekkiets tiltrædelse af Schengeninformationssystemet fik de tjekkiske borgere at vide, at de kunne bevæge
sig frit og uhindret inden for EU's territorium, inklusive Tyskland, præcis som Schengensystemet fastslår og
garanterer. Efter min mening er de statslige tyske myndigheders opførsel over for personer, der rejser fra
Republikken Tjekkiet, ubegrundet i et klart flertal af tilfældene og i modsætning til den erklærede frie
bevægelighed for personer.

7. Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (ændring af
forordning (EF) nr. 247/2006) (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Alves om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på

21Europa-Parlamentets forhandlingerDA18-05-2010



landbrugsområdet i EU's fjernområder (KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))
(A7-0054/2010).

Luís Paulo Alves, ordfører. – (PT) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Tillad mig at pege på
det faktum, at vi forhandler om den første betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af
Landdistrikter, som er underlagt den almindelige lovgivningsprocedure som fastlagt i Lissabontraktaten.
Det er et historisk øjeblik, og hvis Parlamentet stemmer sådan, som jeg foreslår, vil det give denne nye periode
med delt myndighed over landbruget i EU den bedst mulige start.

Det gør det netop ved at lovgive i fællesskab med sine fjernområder i et praktisk eksempel på viljen til at
bygge en Union, som styrkes af samhørighed, i en ånd af aktiv solidaritet, i respekt for de forskellige deles
egenart og forskelligheder, som den eneste mulige måde at bygge vores fælles europæiske projekt på.

Det gør det også ved at indføre grundlæggende forordninger for at gøre sukkersektoren på Azorerne – og
jeg glæder mig især over dette, eftersom det er min hjemegn – mere bæredygtig, da den er hundredvis af år
gammel. Endvidere bidrager det til en sund diversificering af landbruget i en region, der, som vi ved, yder et
uerstatteligt bidrag til Portugals mælkesektor. Vi må konsolidere den og gøre den bæredygtig.

Jeg vil gerne takke kommissær Cioloş og Kommissionens højtstående embedsmænd, som vi samarbejdede
og forhandlede med, for den åbenhed og fleksibilitet, de udviste. Det spanske formandskab har gjort alt for,
at vores fælles ønske om at nå til en aftale ved førstebehandlingen skulle blive virkelighed. Jeg vil naturligvis
også gerne rette en tak til vores skyggeordførere i de andre politiske grupper, samt til de fremragende
embedsmænd i sekretariatet i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, hvis samarbejde gjorde
det muligt at opnå et i mine øjne meget positivt resultat.

Jeg vil også gerne understrege det afgørende bidrag fra Azorernes landbrugsforening såvel som fra
regionalregeringen og Republikkens regering; de var stærkt involveret og spillede en afgørende rolle i at finde
en løsning for Azorernes sukkerindustri.

Forslaget til Rådets forordning blev indgivet den 2. oktober til Udvalget om Landbrug og Udvikling af
Landdistrikter, på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen udsigter til, at Lissabontraktaten skulle træde i kraft,
idet den fortsat afventede medlemsstaternes ratificering. I denne forbindelse var Kommissionens og Rådets
oprindelige tanke, at forslaget skulle vedtages ved hjælp af den forenklede procedure uden nogen
ændringsforslag, så det kunne træde i kraft fra 1. januar 2010.

Med Lissabontraktatens ikrafttræden og trods den kendsgerning, at holdningen om, at forslaget skulle
fortsætte med at følge den forenklede procedure, på det tidspunkt var fremherskende i de andre politiske
grupper og i Rådet – fordi de troede, at forslaget ikke behøvede ændringsforslag og ville træde i kraft i en fart
– forstår Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet og jeg, at Parlamentet
var nødt til at give udtryk for sin holdning på det tidspunkt i overensstemmelse med Lissabontraktaten og
påtage sig sin rolle som medlovgiver.

Vi gjorde det på rette tidspunkt, for resultatet er nye muligheder, først med bidraget fra
Regionaludviklingsudvalget og udtalelsen fra hr. Teixeira – som jeg i øvrigt gerne vil lykønske og takke for
den hjælp, han konstant har ydet gennem hele processen – og så med min betænkning, der indfører de nye
muligheder for sukkerindustrien på Azorerne såvel som bidraget og støtten fra mine kolleger i Udvalget om
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Endelig vil jeg gerne i dette første indlæg sige, at det ikke lykkedes os at få de ændringsforslag, som blev stillet
af Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, og som jeg støttede,
godkendt i den aftale, som blev opnået ved et trepartsmøde. Det var altafgørende at opnå en aftale ved
førstebehandling og således værne om de forbedringer, der allerede er opnået, og om behovet for hurtig
ikrafttræden for ikke at kompromittere dens tilbagevirkende kraft fra januar i år. Da Kommissionen allerede
planlægger en revision af Poseiforordningen, vil vi imidlertid sikkert snart få en ny lejlighed til at forhandle
om dem.

Formanden. – Vi har ændret navnet på skærmen, som De har set. Omtalte kommissær var desværre ikke i
stand til at være her til tiden, hvilket jeg finder beklageligt, da der ikke er nogen askesky for øjeblikket, og da
klokken allerede er 11.00.

Måske kunne Kommissionen på et tidspunkt drøfte det faktum, at de ansvarlige kommissærer bør være her.
Det er også et emne for rammeaftalen. Jeg er sikker på, at fru Malmström vil være en fantastisk repræsentant.
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Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Tak for Deres forståelse. Jeg vil gerne
undskylde på vegne af min kollega, hr. Cioloş, som er forsinket, og som forsøger at nå frem så hurtigt som
muligt for at tale med Dem. Han har bedt mig takke ordføreren, hr. Alves, og Parlamentets skyggeordførere
for det fremragende resultat, som er opnået med vedtagelsen af dette forslag.

Vedtagelsen er vigtig, fordi det er den første betænkning om landbrug og udvikling af landdistrikterne, der
er vedtaget gennem den almindelige lovgivningsprocedure efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Der er
etableret et udmærket samarbejde mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen i løbet af disse måneder,
og det har skabt betingelserne for en hurtig vedtagelse ved førstebehandling af dette forslag.

Med denne første erfaring med den almindelige lovgivningsprocedure har min kollega, kommissær Cioloş,
og hans tjenestegrene lært en masse, og dette har skabt fremragende præcedens for fremtidige resultater.
Vedtagelsen af denne forordning er meget vigtig for fjernområderne, da den fastlægger tekniske forenklinger
og også fastlægger undtagelsesbestemmelser til fordel for flere sektorer, nemlig mælkesektoren på De
Kanariske Øer, Madeira og Réunion, sukkersektoren for Azorerne og vinsektoren for Madeira og Azorerne.

Hvad Azorerne angår, mener jeg, at de nuværende omstændigheder berettiger til en ekstra og fælles indsats
fra os alle – offentligheden, regionale regeringer, nationale regeringer og EU – for at fremme en diversificering
af landbrugsaktiviteterne i denne region. Diversificeringen må absolut være en af hovedprioriteterne for
fjernområderne, som traktaten har tilkendt en særlig status på grund af deres specifikke handikap.
Diversificeringen må give mulighed for en lokal udvikling, som vil skabe stabilitet og velfærd i disse regioner.
Derfor kan jeg efter forsikringerne fra de portugisiske myndigheder, som forpligtede sig til at støtte
sukkerroesektoren på Azorerne, give mit samtykke til udvidelsen af en undtagelsesbestemmelse, som allerede
tidligere er fastlagt til fordel for sukkerindustrien på Azorerne.

Jeg vil lytte til Deres kommentarer til betænkningen, og jeg vil forsøge efter bedste evne at besvare Deres
spørgsmål på vegne af min kollega.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Næstformand

Nuno Teixeira, ordfører for udtalelsen fra Regionaludviklingsudvalget. – (PT) Hr. formand, fru kommissær! Først
og fremmest vil jeg gerne lykønske ordføreren, min kollega hr. Alves, med hans arbejde og især den evne,
han har udvist til at indlemme de forskellige bidrag, han har modtaget, hvilket kun er tegn på respekt for de
forskellige omfattede fjernområders interesser.

I min egenskab af ordfører for udtalelsen fra Regionaludviklingsudvalget glæder jeg mig over den kendsgerning,
at alle ændringsforslagene blev godkendt fuldt ud af ordføreren, og at Regionaludviklingsudvalget stemte
for dem alle. Dette er forslag, som tager objektivt sigte på at forbedre og korrigere utilstrækkelige og
anakronistiske aspekter af den gældende forordning. Ud af disse aspekter vil jeg understrege den kendsgerning,
at de maksimale mængder til eksport og forsendelse af et hvilket som helst forarbejdet produkt, som har
modtaget Poseistøtte, for indeværende udregnes på grundlag af gennemsnittet af 1989-1991.

Under forudsætning af at betænkningen vedtages, håber jeg, at Kommissionen og Rådet vil være i stand til
at læse Parlamentets holdning og ikke bruge en eventuel kommende gennemgang af Poseiordningens
forordninger som undskyldning for ikke at godkende Parlamentets holdninger og ændringsforslagene, som
er af største betydning for de berørte regioner.

Maria do Céu Patrão Neves, for PPE-Gruppen. – (PT) Hr. formand! På grund af deres permanente naturlige
handikap har fjernområderne behov for, at EU ser nærmere på, hvilke betingelser der vil være de bedste for
gennemførelsen af deres økonomiske aktiviteter.

Hvad angår regioner som Azorerne, som er stærkt afhængige af landbruget, er der behov for særlig
opmærksomhed på denne sektor. Det er i den forbindelse, vi glæder os over denne betænkning om særlige
foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder. Den version, der blev stemt om i Udvalget om
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, var ganske tilfredsstillende; den version, som er resultatet af
trepartsmødet, straffer ubønhørligt arbejdsvilkårene i sukkersektoren, hvis eksportstøtte nærmer sig det
rent symbolske.

I en tid, hvor diversificeringen af landbruget vinder accept som en måde at minimere sektorens tilbagevendende
kriser på, er det beklageligt, at denne betænkning ikke giver udtryk for den tillid og opmuntring, som
sukkerroeproduktionen og den tilknyttede industri i São Miguel havde brug for.
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Vasilica Viorica Dăncilă, for S&D-Gruppen. – (RO) Hr. formand! Jeg vil først og fremmest gerne lykønske
ordføreren med de nævnte målsætninger for landbruget i fjernområderne. Landbrugsstøtteordningen for
EU's fjernområder er en vigtig mekanisme for at opretholde landbruget og bevare landområderne.

Jeg støtter den nuværende gennemgang af afgrænsningerne af disse områder for at fjerne alle
uoverensstemmelser i deres afgrænsning. Jeg mener, at anvendelsen af ens kriterier vil forenkle gennemførelsen
af betalingsordningen for fjernområder på EU-niveau, give større gennemsigtighed og sikre ens behandling
af dem, der nyder godt af disse støtteordninger. Vi ved alle, hvilken central rolle landbruget spiller i den lokale
økonomi.

I denne henseende tror jeg, det er hensigtsmæssigt at etablere foranstaltninger i EU's fjernområder, som sigter
mod at fremme landbrugssektorens konkurrenceevne og diversificering. Jeg støtter og er helt enig i de
grundlæggende målsætninger i fjernområdernes ordning, som jeg anser for relevant, og som har vist sig at
være et effektivt instrument til at opretholde landbruget i disse områder.

Riikka Manner, for ALDE-Gruppen. – (FI) Hr. formand! For det første ønsker jeg at takke og lykønske
ordføreren, hr. Alves, med hans fremragende resultat med denne betænkning. Vores gruppe støtter fuldt ud
dette kompromis, fordi det er yderst vigtigt og indlysende, at den økonomiske og sociale udvikling i EU's
fjernområder i stort omfang bestemmes af deres randplacering, vanskelige klima og geografi og økonomisk
afhængighed af et begrænset udvalg af varer og tjenesteydelser. Det er yderst vigtigt, særligt nu i disse krisetider,
at vi fokuserer på en afbalanceret udvikling af Europas regioner og på at opnå regional og social samhørighed.

Vi og EU må sikre, at vi er selvforsynende på landbrugsområdet overalt i Europa. Dette er altafgørende for
sikkerhed og biologisk mangfoldighed. De foreslåede foranstaltninger i denne betænkning bør nu omsættes
til egentlig handling og derved skabe permanente og frem for alt langsigtede resultater overalt i Europa, også
i Europas randområder.

James Nicholson, for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg også gerne lykønske
ordføreren for en fantastisk indsats. Min gruppe kunne også støtte trepartsaftalen, og jeg synes, de har fundet
frem til et godt kompromis.

Jeg mener, at Europas fjernområder, hvor det er muligt, bør få den nødvendige støtte, de har behov for for
at kompensere for deres placering og de vanskeligheder, det medfører. Disse regioner har permanente
handikap, og det er vi nødt til at anerkende. Den økonomiske krise og krisen i mælkesektoren har ramt disse
regioner hårdere end det meste af det øvrige Europa, og det er derfor, disse regioner fortjener særlig
opmærksomhed.

Jeg er særlig lydhør over for situationen på Azorerne, hvor mælkesektoren er temmelig vigtig og har haft
alvorlige vanskeligheder. At give Azorerne tilladelse til at eksportere relativt små mængder sukker til EU må
nødvendigvis være en god beslutning for denne specifikke regions økonomiske fremtid.

João Ferreira, for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Hr. formand! At retfærdiggøre forlængelsen af reeksporten af
sukker ved hjælp af de modeller, som nu foreslås, med en gradvis afskaffelse af ordningen med mælkekvoter,
er farligt og uacceptabelt. Denne afskaffelse – som vi har kæmpet imod og vil fortsætte med at kæmpe imod
for at støtte mælkeproducenternes kamp – vil få meget alvorlige konsekvenser for en produktionssektor,
som er grundlæggende for Azorernes økonomi. I modsætning til det, der antydes, vil det ikke være muligt
at afbøde disse konsekvenser ved hjælp af de foreslåede foranstaltninger for sukkerforarbejdningsindustrien.
Så meget desto mere som der også foreslås en gradvis afskaffelse af denne. Hvad vil der være tilbage, når disse
fem år er omme?

På den anden side er det vigtigt at tage højde for, at processen med at omstille vinproduktion er betydelig
forsinket, ikke mindst i Madeiras tilfælde, og ligefrem kunne blive bragt i fare, hvis incitamenterne ikke
styrkes. De begrænsninger og den bundethed, der berører fjernområderne, er permanente. Derfor må den
praktiske virkning af anerkendelsen af disse regioners særlige karakteristika være et sæt permanente
støtteforanstaltninger, ikke usammenhængende og tidsbegrænsede foranstaltninger. Det er vigtigt at
opretholde EU-støtten til landbrugssektoren i fjernområderne og i desto højere grad med det nuværende
socioøkonomiske klima.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Hr. formand, fru kommissær! Vi har at gøre med en enkel, men yderst
vigtig reform for fjernområderne. Dette gælder især i en tid, hvor krisen berører alle, men berører disse
områder på en grundlæggende måde, da de har permanente strukturelle handikap, som betyder, at de har
behov for disse ændringer.
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Jeg vil tale om De Kanariske Øer. Hvad De Kanariske Øer angår, vedrører den vigtigste ændring forsyninger
af mælkeprodukter til industriel forarbejdning. Vi taler om skummetmælkspulver med vegetabilsk fedt,
hvilket er et traditionelt produkt til de lokale forbrugere, der er blevet solgt på De Kanariske Øer i mere end
40 år. Efter en stor indsats og trods mange vanskeligheder blev der etableret en lokal industri, som skaber
beskæftigelse og åbenbar merværdi. Jeg vil gerne understrege dette, fordi det at støtte en lille industri, som
skaber arbejdspladser, på nuværende tidspunkt og især på vores øer, som har en ekstremt høj arbejdsløshed,
ikke kun er en nødvendighed, det er en forpligtelse.

Forslaget er at opretholde forsyningen af dette produkt, som anvendes til lokalt forbrug i små mængder på
800 t om året. Dette ville udelukke foranstaltningens midlertidige natur, som er af liden betydning i den
globale sammenhæng, og derfor give stabilitet til denne industri.

Som jeg sagde før, har fjernområderne betydelige handikap, men de skal betragtes som en mulighed for
Europa. De forskellige associeringsaftaler, der udarbejdes og forhandles om for øjeblikket, som f.eks.
frihandelsaftalen med Colombia og Peru og andre, der indledes forhandlinger om, som f.eks. Mercosur, er
en klar trussel for vores landbrugssektor. Jeg tænker på adskillige produkter som tomater, bananer og
husdyrsektoren.

Jeg har sagt dette mange gange: Disse aftaler må opnå en balance, hvor alle afstår lidt, så vi alle vinder. Et
produkt eller en specifik sektor må imidlertid ikke på nogen måde blive tvunget til at betale prisen for aftalerne.

Endelig vil jeg gerne lykønske ordføreren, hr. Alves, og takke Kommissionen og Rådet, som sammen med
Parlamentet har haft held til at nå frem til en aftale på dette første trepartsmøde om landbrug.

Patrice Tirolien (S&D). – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Da denne betænkning blev forelagt
Regionaludviklingsudvalget, lykkedes det mig at introducere tanken om en udvidelse af den
undtagelsesbestemmelse, der tillod produktion af rekonstitueret mælk på Martinique og Guadeloupe, efter
eksemplet med den bæredygtige vækstmodel, som viste sit værd på Madeira.

Desværre var der ingen konsensus om denne holdning på det sidste trepartsmøde. Dette er beklageligt af to
grunde. For det første, hvad substansen angår, ville mælkeproduktion i de franske oversøiske departementer
give adskillige muligheder, som man ikke kan undgå at få øje på, nemlig en styrkelse af kvægindustrien,
selvforsyning med en basisfødevare og skabelse af arbejdspladser. For det andet, hvad indholdet angår, var
Parlamentet som helhed ude af stand til at nå til en beslutning om mit forslag, da det ville vedtage betænkningen
ved førstebehandlingen gennem en uformel procedure, som jeg er imod.

Men uanset hvad, vil vores arbejde med denne Poseiforordning fortsætte meget snart under
midtvejsevalueringen af forordningen. Der vil jeg endnu en gang kræve en undtagelsesbestemmelse for de
andre franske oversøiske departementer.

Albert Deß (PPE). – (DE) Hr. formand, fru kommissær! Jeg glæder mig over, at betænkningen om særlige
foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder er blevet drøftet så venskabeligt i Parlamentet.

Under sidste valgperiode var jeg skyggeordfører for en reform af sukkermarkedet. Dengang besøgte Udvalget
om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter øen Réunion, hvor jeg besøgte et lille landbrug, som dyrker
sukkerrør. Uden vores støtte kunne dette lille landbrug ikke eksistere. Som en fra det kontinentale fastland
observerede jeg også, at disse bønder i EU's fjernområder faktisk står over for nogle særlige omstændigheder.

Vi er nødt til gennem visse regler om undtagelsesbestemmelser at sikre, at vi tilbyder disse bønder i alle disse
EU-områder nogle perspektiver for fremtiden, og sikre, at de er i stand til at garantere fødevaresikkerhed –
i hvert fald for de fleste – i disse områder. Det er op til os alle at hjælpe med til at sikre, at landbruget – inklusive
gennem disse regler om undtagelsesbestemmelser – har perspektiver for fremtiden, og at
forsyningssikkerheden for lokalbefolkningen sikres. Den måde, betænkningen nu er skitseret på, yder gode
betingelser for at opnå disse mål. Min dybfølte tak til alle dem, der har været involveret.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Fjernområderne er kendetegnet ved
særlige socioøkonomiske og strukturelle karakteristika, som afgøres af deres afstand fra markederne, deres
isolation, deres lille areal, deres topografi, deres vanskelige klima og deres økonomiske afhængighed af visse
produkter. Der er tre særlig vigtige landbrugssektorer, nemlig sukkerroer, mælkeprodukter og vinproduktion.

Det økonomiske system i disse områder afhænger af, at hver af ovennævnte sektorers produktionssystemer
fungerer korrekt, men det vil kræve en masse arbejde at genoprette de balancer, som har svigtet over tid, og
at sikre de undtagelsesbestemmelser, som er nødvendige for at anvende de rette markedsinstrumenter.
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Det er med stor bekymring, vi hører om de igangværende forhandlinger med Mercosurlandene. Hvis disse
ikke bakkes op af hensigtsmæssige kompensationsforanstaltninger, kunne denne aftale i høj grad true ikke
kun fjernområderne, men også mange sektorer inden for europæisk landbrug.

Elie Hoarau (GUE/NGL). – (FR) Hr. formand! Jeg må sige, at kompromiset om sukker, som det blev forhandlet
frem på trepartsmødet, ikke når op på siden af det, vi havde foreslået i Regionaludviklingsudvalget og Udvalget
om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, og dette beklager jeg dybt.

Hvad Réunion angår, er denne betænkning imidlertid vigtig for bønderne, som afventer en hurtig
gennemførelse af undtagelsesbestemmelsen for mælk. For dem vil den sikre industriens bæredygtighed. Jeg
ville imidlertid have foretrukket at beholde de beskyttelsesordninger, der blev anbefalet i udvalget.

Fortsat vedrørende mælk er jeg enig med vores kollega, hr. Tirolien. Vi ville gerne have set, at der var blevet
gennemført en undersøgelse for Martinique og Guadeloupe for at bevare en industri i disse områder. Disse
spørgsmål vil imidlertid uden tvivl være tilbage på bordet under Poseiforhandlingerne, og vi vil få muligheden
for at snakke om dem igen.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Hr. formand! Vi har i årevis observeret et fænomen, der synes at efterlade EU
magtesløs, nemlig at en kolossal procentdel af landbrug går fallit, hvilket underminerer EU-staternes
selvforsyning. Dem, der er værst ramt af dette, er tydeligvis dem i ugunstigt stillede områder som
fjernområderne, men også bønder i bjergområder, som vi har i Østrig.

Dette er desværre en konsekvens af den fælles landbrugspolitik, en politik, som har været genstand for mange
års kritik, som konstant bliver reformeret og dog alligevel ikke fungerer ordentligt. Vi er imidlertid nået til
et vendepunkt. I krisesituationer – hvad enten de er skabt af den faldende euro eller ganske enkelt af det
faktum, at en vulkan på Island har lammet lufttrafikken og hermed forsyningen af letfordærvelige varer –
må medlemsstaterne sætte deres lid til sig selv. Det så vi for ganske nylig, sidste gang Rusland slukkede for
gassen.

Når tingene bliver vanskelige, afhænger alt af, at et land er selvforsynende, og det er vi nødt til at bevare inden
for EU, i de lande og regioner, som har ugunstigt stillede områder, og i fjernområderne. Efter min mening
kan det kun gøres, hvis landbruget til en vis grad gennationaliseres.

Diogo Feio (PPE). – (PT) Hr. formand! I denne forhandling om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet
i EU's fjernområder vil jeg gerne begynde med at komplimentere ordføreren og alle, som har arbejdet med
dette spørgsmål. Jeg vil også gerne sige, at ændringsforslagene, som ofte er tekniske og specifikke, ikke fører
til markante ændringer.

At henlede opmærksomheden på spørgsmålet om sukker og sukkerproduktion på Azorerne er imidlertid
også at henlede opmærksomheden på et dybereliggende problem. Fjernområderne, som f.eks. Azorerne,
som jeg for nylig havde lejlighed til at besøge, er meget stærkt knyttet til landbrugssektoren. Særligt på
Azorerne er spørgsmålet om mælkekvoter meget vigtigt. Mælkeproduktionen, og hvordan den reguleres,
er overordentlig relevant for hundredvis af producenter og mange af de mennesker, der lever på Azorerne,
og af netop den grund vil jeg lige nu, her i Parlamentet, henlede opmærksomhed på behovet for, at vi finder
løsninger, som tager hensyn til disse områders særlige situation.

Diane Dodds (NI). – (EN) Hr. formand! Jeg er glad for at se en betænkning om hjælp til landbruget i Europas
fjernområder. Der er ingen tvivl om, at geografisk placering, afstand til markeder og andre sådanne faktorer
skaber mange vanskeligheder. Den økonomiske krise har også haft en virkning. Prissvingningerne har været
meget markante og haft en ødelæggende, og absolut destabiliserende, virkning på landbruget, ikke kun i
fjernområderne, men i alle egne af Europa. Jeg vil imidlertid bare stile en helt bestemt pointe til Kommissionen
i dag, og det er, at Kommissionen må være forsigtig med sine egne handlingsplaner for ikke at forfordele de
europæiske bønder og den europæiske landbrugsindustri.

I Nordirland er mælke- og oksekødsindustrien blevet stærkt påvirket af import. Dette har resulteret i
prissvingninger og store økonomiske tab for bønderne. I sidste uge deltog jeg i landbrugsshowet Royal
Agricultural Show i Nordirland. Dette er det største show af sin slags i provinsen, og den ene bonde efter
den anden gav udtryk for meget alvorlige bekymringer over Kommissionens holdning med genoptagelsen
af handelsforhandlingerne med Mercosur. Kommissionen og vi i Parlamentet skal vel være meget forsigtige
med ikke at ofre Europas industri for at opnå såkaldte "vindinger" på andre områder.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Hr. formand! Jeg byder forslag om at hjælpe fjernregionerne velkommen. For det
første er landbruget primært en industri, som sætter mad på bordet – uden hvilken vi alle ville dø – men
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desuden ville disse regioner uden landbrug også dø, både økonomisk og ved sandsynligvis at blive ribbet for
folk. Så jeg byder ethvert forslag om at hjælpe dem velkommen.

Jeg vil også slutte mig til dem, der udtrykte bekymring om Mercosurforslagene. Disse kunne gøre en kolossal
skade på fjernområderne og såmænd på alle områder.

Jeg tror, at det er på tide, at EU bliver stærkere og mere retfærdig over for sine egne bønder. Det har aldrig
været meningen, at vi skulle spille politimand over for bønderne i Unionen og god fe over for bønderne i
resten af verden. Det er det, der foregår her: Vi ville få mindre strenge regler, mindre gennemsigtighed og
mindre oplysningspligt for mad, der kommer ind i EU, end for mad, der produceres i EU, og det ville være
uretfærdigt over for fjernområderne og over for alle regioner.

Dacian Cioloş, medlem af Kommissionen. – (FR) Hr. formand! Idet jeg undskylder, at jeg kommer for sent,
må jeg sige, at jeg er meget glad for at være med ved denne forhandling, da det er den første for mit
vedkommende, og da den vedrører den første fælles beslutning på landbrugsområdet. Jeg vil gerne endnu
en gang takke hr. Alves og Parlamentets tjenestegrene for deres meget effektive samarbejde med Kommissionen
og Rådet om at nå frem til denne beslutning.

Vi ønskede en hurtig beslutning, så foranstaltningerne i denne betænkning kan anvendes hurtigt i de berørte
regioner. Nogle foranstaltninger vil endog blive anvendt med tilbagevirkende kraft. Derfor – og dette er også
et svar til hr. Tirolien – har vi ikke foreslået øvrige ændringer. Som det gælder visse andre forslag, ville vi
faktisk have behov for yderligere analyser og begrundelser for at fastslå, hvordan de skulle indføres. Vi foretrak
at handle hurtigt, og jeg har ført flere drøftelser med hr. Alves om dette emne. Det glæder mig derfor, at
forslaget møder så stor opbakning, og jeg håber, at vi kan få et lige så godt samarbejde med Parlamentet om
andre emner i fremtiden. Det er jeg faktisk sikker på, at vi kan.

Som kommissær for landbrug kan jeg i øvrigt forsikre alle talere om, at forhandlingerne med Mercosur er
blevet nævnt flere gange. Som ved drøftelserne i Kommissionen vedrørende genåbningen af disse forhandlinger
kan jeg garantere, at jeg vil holde skarpt øje med, at disse forhandlinger videreføres i europæisk landbrugs
interesse. Vi må naturligvis se disse forhandlinger i et bredere perspektiv og ikke begrænse dem til
landbrugsområdet, men jeg kan forsikre Dem om, at jeg ved disse forhandlinger i de kommende måneder
og år vil sikre, at den europæiske landbrugsmodel, som er baseret på kvalitet, diversitet og effektiv
arealanvendelse, fastholdes enten i kraft af resultaterne af disse forhandlinger eller gennem de foranstaltninger,
som vil blive truffet på baggrund af disse forhandlinger.

Man har også spurgt, hvorfor vi skulle anvende degressivitet og ikke gå ud fra kvantitet ligesom i forhold til
Azorerne, hvad angår sukker. I dette tilfælde enedes vi specifikt med de portugisiske myndigheder og de
lokale myndigheder på Azorerne om at indføre et økonomisk redskab, som gør det muligt for den pågældende
sektor at klare sig i konkurrencen ved hjælp af økonomiske investeringer. Jeg er meget glad for den opbakning,
som jeg har bemærket, og den portugisiske regerings forpligtelse til at understøtte sektoren i disse bestræbelser,
og jeg håber, at vi på denne måde kan give producenterne på Azorerne et alternativ.

Hr. Mölzer anførte, at den fælles landbrugspolitik ikke er solid nok, at den ikke virker tilfredsstillende, og at
der er behov for renationalisering. Jeg vil gerne bede Dem om at se på, hvor høj landmændenes indkomst
er i dag, hvor stor en del af denne indkomst der udgøres af støtte fra den fælles landbrugspolitik, og spørge
Dem selv, hvordan landmændene skulle klare sig i dag, hvis vi ikke havde denne politik. Det betyder ikke, at
den fælles landbrugspolitik ikke skal tilpasses. Den skal i vid udstrækning tilpasses for at tage hensyn til netop
de forandringer, som europæisk landbrug oplever. Jeg kan forsikre Dem om, at vi ved reformen af den fælles
landbrugspolitik i 2013 vil gøre alt, hvad vi kan, for at tage mere hensyn til den aktuelle situation. Her er vi
naturligvis begrænset af de ressourcer, som Rådet og Parlamentet stiller til rådighed for denne politik. Jeg
håber, at disse ressourcer vil ligge på samme niveau som de ambitioner, som europæerne har i forhold til
landbruget. Jeg mener ikke, at renationalisering er en holdbar løsning, da medlemsstaterne i mine øjne ikke
ville have de fornødne midler til at sikre anvendelsen af specifikke foranstaltninger i disse fjernområder, hvis
vi ikke havde den fælles landbrugspolitik og en fællesskabstilgang.

Jeg vil derfor gerne afslutningsvis udtrykke mit håb om, at vi ved omarbejdningen af POSEI-forordningen
kan gøre fremskridt i forhold til nogle af de punkter, som er blevet rejst i dag, og at vi generelt ved alle
beslutninger vedrørende den fælles landbrugspolitik kan samarbejde lige så effektivt som ved denne forordning.

Luís Paulo Alves, ordfører. – (PT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! I dette sidste indlæg
vil jeg gerne understrege vigtigheden af at ajourføre forordning (EF) nr. 247/2006. Den udvikling, der har
fundet sted siden dens vedtagelse i 2006 – dels i lovgivningen og anvendelsen af den og dels i den generelle
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situation – har gjort det nødvendigt at foretage ændringer, så den ajourførte udgave fortsat kan udgøre et
vigtigt redskab ved vedtagelsen af visse dele af EU's landbrugspolitik, som vedrører de særlige forhold i
fjernområderne som fastsat i artikel 349 og 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Lad mig kort opsummere de forbedringer, som vi har opnået. På De Kanariske Øer vil man midlertidigt
forlænge den undtagelse, der tillader mælkebaserede præparater, som anses for at være "et traditionelt produkt
for de lokale forbrugere". På Réunion vil det nu være muligt at producere UHT-mælk på basis af mælkepulver,
der ligger under Verdenshandelsorganisationens grænseværdier, og forpligtelsen til at fastsætte niveauet for
tilsat mælkepulver fjernes også. På Madeira forlænges en lignende undtagelse på samme grundlag, ligesom
vin, der er fremstillet på basis af hybriddruesorter fra direkte producenter, må konsumeres i regionen. På
Azorerne genindføres og udvides undtagelsen vedrørende reeksport af sukker, både hvad angår mængde og
tidsbegrænsning. Området nyder desuden godt af de bestemmelser, som jeg nævnte vedrørende vin på
Madeira.

Disse foranstaltninger gennemføres med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2010. De udgør ingen
hindring for fri konkurrence på det indre marked, men de yder et vigtigt bidrag til økonomien i disse regioner,
hvis naturlige skrøbelighed gør dem mere sårbare i en tid med dyb krise. Til slut vil jeg gerne nævne, at
vedtagelsen af denne betænkning ikke blot rummer muligheder for diversificerede landbrugsaktiviteter, men
også betyder, at forbuddet mod reeksport af visse produkter er ophævet. Det er også vigtigt at huske på, at
vi takket være vedtagelsen af betænkningen yder et vigtigt bidrag i forhold til at omstrukturere og fastholde
adskillige jobs på Azorerne og i forhold til at fremme den tekniske knowhow, der knytter sig til aktiviteter i
den agroindustrielle sukkersektor, i en tid med meget alvorlig økonomisk krise.

Formanden. – Det glæder mig at kunne oplyse hr. Alves og den øvrige forsamling om, at der om 8 til 10
dage afholdes en stor konference om regionerne i den yderste periferi under ledelse af det spanske
formandskab. Parlamentets formand har udpeget mig til at tale sammen med Durão Barroso, Rodríguez
Zapatero og regeringslederen på De Kanariske Øer ved åbningen af konferencen.

Jeg vil helt sikkert bruge resultaterne af denne forhandling og hr. Alves' betænkning som inspirationskilder
til den tale, som jeg skal holde ved den lejlighed.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. – (RO) EU's øsamfund og regioner i den yderste periferi oplever
en række problemer i øjeblikket. Derfor er der behov for specifikke foranstaltninger for at fremme deres
sociale og økonomiske udvikling i fremtiden. Jeg glæder mig over de yderligere foranstaltninger, som
Parlamentet og Kommissionen har foreslået for at forbedre situationen for landbruget i regionerne i den
yderste periferi, navnlig på baggrund af de problemer, som Azorerne og Madeira står over for.

Mælk er Azorernes primære landbrugsprodukt. I betragtning af, at en række EU-medlemsstater for nylig har
oplevet en mælkekrise, er det imidlertid nødvendigt at ændre disse øers landbrugsmæssige profil. På dette
punkt er jeg enig med ordføreren i, at produktion af sukkerroer er det bedste alternativ til mælkeproduktion,
hvad angår både økonomisk effektivitet og miljøbeskyttelse. Jeg vil gerne understrege, at vi fortsat skal
opmuntre til at sende så store mængder sukkerroer som muligt til Europa.

Jeg vil gerne afslutningsvis understrege, at den finansielle ramme efter 2013 i lyset af den aktuelle økonomiske
krise primært skal baseres på solidaritet og fortsat sigte mod at opnå en høj standard, hvad angår territorial
og social samhørighed.

Formanden. – (Mødet udsat kl. 11.35 og genoptaget kl. 12.05)

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

8. Afstemningstid

Formanden. – Vi går nu over til afstemning.
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(Resultatet af afstemningen og andre oplysninger om den fremgår af protokollen)

8.1. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – Et
europæisk færdselssikkerhedsområde: strategiske retningslinjer for
færdselssikkerhed frem til 2020 (afstemning)

8.2. Oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (A7-0118/2010, Jean Lambert)
(afstemning)

8.3. Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) (A7-0124/2010,
Silvia-Adriana Ţicău) (afstemning)

8.4. Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af Rådets
beslutning nr. 573/2007/EF) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (afstemning)

8.5. Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af
Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008)
(A7-0126/2010, Carlos Coelho) (afstemning)

8.6. Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af
Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring af afgørelse 2008/839/RIA)
(A7-0127/2010, Carlos Coelho) (afstemning)

8.7. Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (A7-0131/2010, Rui Tavares)
(afstemning)

8.8. Nøglekompetencer i en verden under forandring: gennemførelse af
arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 (A7-0141/2010,
Maria Badia i Cutchet) (afstemning)

8.9. Etiske spørgsmål i forbindelse med virksomhedsledelse (A7-0135/2010,
Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)

– Før afstemningen:

Derek Roland Clark (EFD). – (EN) Fru formand! Før den næste afstemning om Lehne-betænkningen
vedrørende etiske spørgsmål vil jeg gerne vide, hvorfor vi afholder denne afstemning? Den skulle forhandles
i aftes under catch the eye-proceduren. Denne procedure blev aflyst, så nu stemmer vi om noget, som vi ikke
har forhandlet om, selv om det ikke fremgår. Jeg kan oplyse, at da sagen for nylig blev forelagt
Beskæftigelsesudvalget, var der ingen i udvalget, som vidste, hvad der ligger i det begreb, som forslaget
vedrører, før jeg forsøgte at forklare dem det – ikke engang formanden! Jeg mener derfor, at det er yderst
ukorrekt at stemme om dette ukendte og ikke forhandlede forslag.

Formanden. – Jeg kan fortælle Dem, at det blev drøftet i Retsudvalget, hvor det stammer fra, og at det har
været underlagt alle de korrekte procedurer, så jeg agter at afholde afstemningen.

8.10. En EU-strategi for unge – investering og mobilisering (A7-0113/2010, Georgios
Papanikolaou) (afstemning)

– Før afstemningen:

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Fru formand, mine damer og herrer! Dette er et kritisk tidspunkt for
hele Europa. En fremtid for Europa – som er det emne, jeg gerne vil tale om – handler først og fremmest om
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de kommende generationer. Optimisme i forhold til Europas fremtid afhænger af, om der findes unge
mennesker med muligheder, færdigheder og kvalifikationer.

Hverken denne betænkning eller andre initiativer vedrørende dette emne vil have nogen værdi i fremtiden,
medmindre vi alle – navnlig vi, som er direkte valgt af borgerne i Europa – fremhæver den store vægt, som
vi må lægge på de unge i hver eneste politik og i hvert eneste aspekt ved vores indsats. I disse for både
Grækenland og andre lande så vanskelige tider mener vi, at vi kan opnå dette. Vi kan opnå det gennem en
reel indsats sammen med de unge, som vil sikre en bedre fremtid, hvis de får de nødvendige midler og
muligheder.

Jeg vil gerne takke skyggeordførerne fra alle grupper for deres samarbejde og den enighed, som vi har opnået.

(Bifald)

8.11. Ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv (A7-0146/2010,
Astrid Lulling) (afstemning)

8.12. Betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf (A7-0122/2010,
Toine Manders) (afstemning)

8.13. Makrofinansiel bistand til Ukraine (A7-0058/2010, Vital Moreira) (afstemning)

– Før afstemningen:

Vital Moreira, ordfører. (EN) – Fru formand! Jeg vil gerne forklare ganske kort, hvad vi skal stemme om.

I november sidste år, da vi her i Strasbourg forhandlede vedtagelsen af fire tidligere forslag vedrørende
makrofinansiel bistand til andre lande, lovede Kommissionen os, at alle fremtidige enkeltforslag til denne
slags bistand skulle være underlagt Parlamentets og Rådets fælles beslutningsprocedure i henhold til
Lissabontraktaten og indtil vedtagelsen af en rammeforordning vedrørende makrofinansiel bistand. I dag,
kun et halvt år senere, står vi med ikke blot et forslag til en fælles beslutning, men også en aftale med Rådet
fra førstebehandlingen. I bestræbelserne på at nå denne aftale arbejdede vi efter en meget stram tidsplan. Jeg
vil derfor gerne udtrykke min anerkendelse og taknemmelighed over for det spanske formandskab, Rådet
og Kommissionen og over for skyggeordførerne i Udvalget om International Handel og alle andre involverede
parter for deres positive og konstruktive indstilling.

I henhold til den foreslåede beslutning kan Ukraine få et lån på op til 500 mio. EUR til at finansiere landets
underskud på betalingsbalancen og opfylde behov vedrørende ekstern finansiering. Dette lån vil supplere
IMF-støtten og den EU-bistand på 110 mio. euro, som man enedes om tilbage i 2002, men som endnu ikke
er udbetalt.

Under vores uformelle trepartsforhandlinger insisterede Parlamentet på at bibeholde henvisninger til visse
betingelser for udbetaling, som var vigtige for os, herunder effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i
forbindelse med bistanden. Vi insisterede desuden på, at det er vigtigt, at Parlamentet holdes underrettet om
selve gennemførelsen af bistanden.

(Bifald)

For at beskytte vores institutionelle beføjelser modstod vi desuden krav om at indføre en procedure med et
forvaltningsudvalg til gennemførelse af foranstaltninger, så et rådgivende udvalg…

(Formanden afbrød taleren)

8.14. Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder
(A7-0054/2010, Luís Paulo Alves) (afstemning)

8.15. Overslag over indtægter og udgifter for 2011 – Sektion I – Parlamentet
(A7-0134/2010, Helga Trüpel) (afstemning)

– Før afstemningen:
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Jutta Haug (S&D). – (DE) Fru formand! Dette er lidt usædvanligt, men jeg må informere min egen gruppe
om, at vores afstemningsliste vedrørende Trüpel-betænkningen ikke er korrekt i den fastlagte form. Der er
sket en misforståelse. Vi afviser alle ændringsforslag, bortset fra vores egne.

Formanden. – Tak for det, fru Haug. Det lader til, at Deres gruppeledelse er opmærksom på situationen.

8.16. Forenkling af den fælles landbrugspolitik (A7-0051/2010, Richard Ashworth)
(afstemning)

8.17. Nye udviklingstendenser for offentlige indkøbskontrakter (A7-0151/2010,
Heide Rühle) (afstemning)

8.18. Sammenhæng i EU's udviklingspolitik og "Statslig udviklingsbistand
plus-konceptet" (A7-0140/2010, Franziska Keller) (afstemning)

– Før afstemningen om punkt 34:

Filip Kaczmarek, for PPE-Gruppen. – (PL) Fru formand! Jeg foreslår, at vi efter ordene "indførelse af en afgift
på internationale finansielle transaktioner" tilføjer "på verdensplan". Dette vil i mine øje give mere mening.
Mange tak.

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

8.19. Sanktioner for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale
område inden for vejtransport (A7-0130/2010, Hella Ranner) (afstemning)

9. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Betænkning: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Philip Claeys (NI). – (NL) Fru formand! Jeg stemte imod Tavares-betænkningen, fordi indførelsen af et fælles
genbosættelsesprogram er det hundrede og syttende skridt i retning af en helt ensrettet europæisk asylpolitik.

Man behøver ikke være clairvoyant for allerede nu at kunne forudse, at en ensrettet politik som denne vil
føre til en kraftig stigning i antallet af asylansøgere i medlemsstaterne. Jeg må især modsætte mig
betænkningens påstand om, at indførelse af et fælles genbosættelsesprogram ville gøre illegal indvandring
mindre attraktiv. Dette hykleriske pseudoargument dukker op igen og igen, når vi i denne forsamling holder
afstemninger om tekster vedrørende immigration eller asyl. Det stikker folk blår i øjnene. I lande som f.eks.
Belgien finder illegal indvandring typisk sted, når personer går under jorden efter afvisning af deres
asylansøgning, hvorefter de belønnes med legalisering.

Denne slags forhold skal bekæmpes, og løsningen findes på ingen måde i et fælles genbosættelsesprogram.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Fru formand! Vi har vedtaget et direktiv, som utvivlsomt vil åbne nye
muligheder for forskning i bygningers energieffektivitet og bidrage til besparelser ved opvarmning af
bygninger. Det er naturligvis primært ældre bygninger og ikke blot lejlighedsblokke, der rummer problemer.
I går nævnte min kollega, Marian-Jean Marinescu, en særlig fond. Det er tvivlsomt, om der kan tilvejebringes
yderligere ressourcer i en krisetid. Derfor er der behov for bedre udnyttelse af de nuværende ressourcer, som
beløber sig til 4 % for perioden 2010 til 2014.

Betænkning: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Fru formand! Jeg har bedt om ordet, fordi jeg igen gerne vil tale om
betænkningen vedrørende flygtningefonden. Afstemningsudstyret viste, at jeg undlod at deltage i
afstemningen. Jeg vil dog gerne sige, at jeg går ind for et fælles ansvar for mere værdige forhold for legitime
asylansøgere, og at jeg støttede forslaget. På den anden side må vi bekæmpe illegal indvandring mere effektivt.
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Nu vil jeg gerne sige et par ord om Schengen-systemet. I dag har vi godkendt, at der træffes yderligere
foranstaltninger for at lancere version to af Schengen-informationssystemet, som øger sikkerheden for alle
europæere, der lever i et forenet område uden barrierer.

Det tyske og østrigske politi kaster imidlertid en mørk skygge over idéen om Schengen og europæisk
solidaritet, når adskillige tjekkiske statsborgere underkastes unødvendige, intime og nedværdigende kontroller
ved indre grænser. For to år siden fremhævede jeg dette og en række andre problemer i et spørgsmål til
Kommissionen, men problemet er endnu ikke blevet løst på tilfredsstillende vis. Der er tale om et klart brud
på reglerne, og i tilfældet med de tjekkiske borgere, herunder forretningsfolk og arbejdstagere, har man
begrænset den frie bevægelighed, som er en af de grundlæggende frihedsrettigheder, der sikres i Den
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Betænkning: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Fru formand! En immigrationspolitik, hvor vi forsøger at være fair og
realistiske, kræver nødvendigvis, at vi vedtager fælles europæiske bestemmelser vedrørende asyl, og der skal
også sikres et effektivt, holdbart og bæredygtigt genbosættelsesprogram. På dette punkt må jeg understrege,
at genbosættelse ikke blot har et humanitært formål, men også et politisk og økonomisk mål om at fritage
tredjelande fra både den byrde, der ligger i at modtage flygtninge i stort antal, og den lige så store opgave
med at dække en del af det økonomiske ansvar og omkostningerne.

Vi mener imidlertid ikke, at det er tilstrækkeligt med én budgetpost og én form for økonomisk støtte, og vi
opfordrer således medlemsstaterne til at fremme etableringen af yderligere private finansieringsmekanismer,
som ansporer til offentlig-private partnerskaber med ngo'er og andre sociale aktører, såsom religiøse og
etniske organisationer, for at bidrage til at fremme frivilligt arbejde i denne sektor. Hvad angår nye finansielle
overslag, mener vi, at det vil være en god idé f.eks. at åbne mulighed for en specifik ad hoc-bevilling, eventuelt
gennem en ny fond, som oprettes til dette formål.

Endelig foreslår vi en klar forpligtelse blandt alle involverede parter til at tilbyde flygtninge, navnlig de mest
sårbare, adgang til passende boliger, uddannelse og sprogkurser, sundhedspleje og psykologhjælp samt
adgang til jobmarkedet, hvilket er afgørende for at sikre, at de bliver ordentligt integreret.

Indstilling ved andenbehandling: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Fru formand! Det glæder mig, at betænkningen fra Udvalget om Kvinders
Rettigheder og Ligestilling har fået så bred støtte ved dagens afstemning. Jeg er klar over, at det primært er
medlemsstaternes ansvar at sikre kvindelige iværksættere sociale vilkår, som er på højde med kvindelige
ansattes. Ikke desto mindre sikrer denne betænkning klare retningslinjer, som medlemsstaterne skal følge.
Jeg mener ikke, at dette er en tilsidesættelse af nærhedsprincippet, men hvis nogen er i tvivl, kan vedkommende
indlede en klageprocedure. Dette kan selv de nationale parlamenter gøre takket være Lissabontraktaten. Jeg
er spændt på, om de vil drage fordel af denne kritik eller blot begive sig ud i endeløs tom snak.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) Fru formand! Jeg stemte for denne betænkning, og jeg mener, at
det er vigtigt at fremhæve, at kvinderne i EU i gennemsnit stadig får 17,4 % mindre end mænd for hver time,
de arbejder. Denne ulighed er kun blevet mindsket meget lidt i de seneste 15 år, og i visse lande er den endog
blevet værre. Jeg støtter Parlamentets opfordring til, at der udarbejdes regelmæssige rapporter om
kønsbestemte lønforskelle i EU, ligesom jeg bakker op om alle foranstaltninger, som kan bidrage til at mindske
diskrimination af kvinder i EU.

Betænkning: Toine Manders (A7-0122/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Fru formand! Vi støttede det kontroversielle forslag, fordi vores IMCO-udvalg
gjorde det bedre og mere omfattende ved også at indføre mærkning af oprindelsesland for EU. Italienske
medlemmer fremlagde yderligere forslag ved dagens plenarmøde, idet de blandt andet ønskede at udvide
forordningens anvendelsesområde til også at omfatte sko. Jeg har klart støttet denne idé i lang tid, men et
forslag skal forberedes grundigt af Kommissionen. Det handler om at fastlægge de tekniske definitioner,
hvilket Parlamentet ikke er så godt klædt på til. Derfor stemte jeg ikke for forslaget, men samtidig vil jeg
gerne anmode Kommissionen om straks at gå i gang med arbejdet og fremlægge et forslag.

Morten Løkkegaard (ALDE). – (DA) Fru formand! Jeg vil bare sige, at jeg stemte imod de dele af
betænkningen, som handler om "Made in"-ordningen, fordi jeg ikke finder det godtgjort, at der er tale om,
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at fordelene er større end ulemperne. Jeg synes, at der er tale om tendens til protektionisme, og det har jeg
svært ved at stemme for. Så derfor stemte jeg imod de dele.

Betænkning: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Fru formand! Jeg har besluttet at bakke op om dette initiativ, som
giver visse regioner i Europa bedre udviklingsmuligheder. Opmærksomheden bør rettes mod, at visse områder
i selve Europa også er ved at blive fjernområder, hvad angår økonomi. Derfor er formålet med programmer
som dette blandt andet at udvikle områder i Europa, og jeg håber, at de også vil fremme udviklingen af
landbruget og fiskeriet.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne udtrykke min bekymring vedrørende
situationen hos bananproducenterne på De Kanariske Øer, Guadeloupe, Martinique og Madeira, som i
traktaten medregnes blandt regionerne i den yderste periferi.

Deres situation er blevet mere vanskelig, navnlig da EU inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen
har indgået en aftale med latinamerikanske lande om at sænke toldtarifferne for bananimport fra regionen.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at EU i 2006 ændrede Unionens fælles markedsordning for bananer og
afsatte budgetmidler til støtte til bananproducenter i disse områder. Siden denne ændring har EU hvert år
afsat 208 mio. EUR til at støtte bananproducenter på De Kanariske Øer, De Franske Antiller, Madeira og i
mindre omfang Azorerne.

Vi hilser denne støtte velkommen, men for mange bananproducenter er den ikke nok. Jeg vil derfor opfordre
de kompetente institutioner til at vedtage de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at traditionelle
økonomiske sektorer i EU ikke kompromitteres af hensyn til mere strategiske mål vedrørende samhandel.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg støtter denne betænkning, da den tager hånd om
spørgsmålet om diversitet blandt regionerne og vores landbrugspolitik. Jeg vil imidlertid gerne kommentere
kommissær Cioloş' afsluttende bemærkninger. Han svarede på bekymringer vedrørende genoptagelsen af
forhandlinger med Mercosur-landene. Hans indlæg har nok beroliget tilhørerne, da han sagde, at han vil
sikre, at EU's landbrugsinteresser og EU's landbrugsmodel ville blive beskyttet, men jeg blev desværre ikke
beroliget.

Det fremgår meget tydeligt af Kommissionens egne dokumenter, at producenter af oksekød, fjerkræ og
svinekød i EU vil blive påvirket negativt, hvis der indgås en aftale. Denne genåbning af forhandlingerne
kommer midt i en reform af vores landbrugspolitik. Budgettet er truet. Vi har muligvis for få budgetmidler,
og alligevel indlader vi os på yderligere uro, hvad angår landbrugets priser og indtjening. Det giver ingen
mening, og jeg håber, at kommissæren hører mine synspunkter.

Betænkning: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Fru formand! Jeg støtter denne betænkning, da den letter den enorme
administrative og bureaukratiske byrde, som i dag tynger vores landmænd. Jeg har stor tiltro til, at der takket
være betænkningen vil opstå et nyt forhold mellem vores landmænd og de embedsmænd, der har ansvaret
for at gennemføre den fælles landbrugspolitik i medlemsstaterne, navnlig i postkommunistiske stater som
Ungarn. Dette vil gøre en ende på den hidtidige praksis, som systematisk har straffet og terroriseret
landmændene. Desuden håber jeg, at der endelig vil blive udviklet en ny samarbejdsform mellem
embedsmændene og kunderne. I mine øjne er det meget vigtigt, at ansvaret ikke kun pålægges landmænd,
som hidtil har skullet betale bøder for hver enkelt lille hændelse, men at staten også påtager sig sit ansvar,
f.eks. når myndighederne er for sent ude med at betale landmændene det, som de har til gode. Det burde
være muligt for både landmænd og kunder at gøre denne slags betalingskrav gældende ved en domstol.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Fru formand! Jeg stemte for Ashworth-betænkningen, da jeg mener, at
forenkling og fjernelse af bureaukratiske procedurer vedrørende den fælles landbrugspolitik ikke blot er
ønskelig, men nødvendig for, at europæiske landmænd kan få fuldt udbytte af fordelene ved den og ikke
udsættes for administrative problemer og forsinkelser, som det så ofte sker.

Jeg mener desuden, at mange deler ønsket om dels at sikre en klarere og mere sammenhængende lovgivning,
både i forhold til de ansvarlige myndigheder og i forhold til landmændene, dels at fjerne alle overflødige
bestemmelser og dels at fremme udveksling af bedste praksis blandt medlemsstaterne og de lokale
myndigheder.
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Peter Jahr (PPE). – (DE) Fru formand! Den fælles landbrugspolitik skal konstant kontrolleres, hvad angår
praktisk gennemførlighed, da unødvendigt bureaukrati koster os, og navnlig vores landmænd, megen tid
og mange penge. Irrelevante og uhensigtsmæssige elementer skal forenkles eller fjernes. Dette gælder navnlig
de ofte meget indviklede og omstridte bestemmelser om krydsoverensstemmelse.

Det er vores erklærede mål at gøre landbrugspolitikken enklere og mere gennemskuelig. EU's landmænd
skal have mulighed for at tilbringe mere tid i marken og mindre tid bag skrivebordet. Jeg håber virkelig, at
Kommissionen tager notits af dette vigtige budskab fra vores betænkning og træffer foranstaltninger i forhold
til det.

Diane Dodds (NI). – (EN) Fru formand! Jeg stemte for denne betænkning i lighed med mange andre, som
har direkte kontakt med landmænd i deres region. Et af de største problemer, som vi konstant hører om, er
det bureaukrati, der præger sektoren. Et centralt aspekt ved den nye fælles landbrugspolitik må derfor være
at mindske bureaukratiet. Lovgivningen skal give mening for landmændene, og vi må ikke forhindre dem i
at producere fødevarer. Forenkling af lovgivningen er vigtig, men det samme gælder fleksibiliteten over for
medlemsstaterne, navnlig hos Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.

Revisionsretten har været meget lidt fleksibel og ikke udvist megen sund fornuft ved pålægning af sanktioner.
Det haster med at se nærmere på denne lovgivning, og der er behov for mere sund fornuft. Der er også behov
for en økonomisk gennemgang med det formål at vurdere udgifterne til inspektioner ved landbrug i forhold
til indtægterne i form af bøder for at se, om skatteyderne faktisk får valuta for pengene.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg tror, at da vi indførte afkobling, var det kun et fåtal af
os, der var klar over konsekvenserne af at medtage krydsoverensstemmelse i den pakke, som landmændene
nu skal efterleve. Pakken omfatter vist nok mere end 17 forskellige direktiver. Måske skal vi i denne forsamling
spørge os selv om, hvor godt vi sikrer forenkling i lovgivningen.

Der er et bestemt område, som jeg gerne vil knytte en bemærkning til, og det er inspektionerne. Vi har allerede
de kompetente myndigheders overordnede inspektion i forhold til krydsoverensstemmelse, men landmændene
møder i stigende grad andre former for inspektion fra forarbejdningsvirksomheder, forhandlere og en lang
række andre grupper. Vi har behov for lidt mere koordination og ikke dobbeltinspektioner. De tilfører ingen
merværdi eller nogen sikkerhed eller sikring i forhold til slutproduktet, men de øger i væsentlig grad
bureaukratiet og frustrationen blandt producenterne, som skal tage imod alle disse inspektører. Jeg hilser
denne betænkning velkommen.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Fru formand! Først vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Ashworth, for den
fremragende betænkning. Efter min mening er der nu god grund til at rette opmærksomheden mod vores
evne til at forenkle de processer, der vedrører landbruget i EU. Afregningsjunglen er så ufremkommelig, at
den almindelige landmand i Finland og andre steder i Europa er tilbøjelig til at holde sig væk fra den. Vi har
derfor behov for klare, brugbare og forståelige modeller. Vi har også behov for tillid mellem landmændene
og myndighederne for at kunne gøre fremskridt.

Med 27 forskellige lande og kulturer er EU's landbrugspolitik i øjeblikket så stort et kaos, at det er svært at
se klare fremtidsperspektiver, medmindre vi forenkler og afklarer ordningerne. Hr. Ashworths betænkning
er et stort skridt i den retning, og jeg håber, at vi kan bevæge os videre hen imod klare og enkle instrukser
og retningslinjer i forhold til landbruget nu og i fremtiden.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru formand! Det er forfriskende, at Parlamentet i dag præsenteres for en betænkning,
som indledes med ordet "forenkling". Det burde naturligvis ikke være nødvendigt, men det antyder, at
forholdene indtil nu har været for indviklede.

Ved ethvert forsøg på indføring i et bestemt emne bør man fokusere på forenkling og ikke komplikation.
Som enhver, der har deltaget i møder med landmænd, vil vide, har der indtil nu været for mange
komplikationer. Landmændene drives til vanvid af de mange formularer, de skal udfylde, og de anmassende
inspektioner, de skal udholde.

Så jeg glæder mig over dette forslag. Hvordan man udfylder formularer, er ikke afgørende for, hvordan man
driver sit landbrug. Det vigtige er, hvordan landmændene behandler deres dyr og dyrker deres jord. Det er
det, der giver os den sporbarhed, ansvarlighed og fødevaresikkerhed og -kvalitet, som vi har behov for.

Dette er således et skridt i den rigtige retning. Jeg håber, at der kommer mange flere af denne slags fremskridt,
og at vi med tiden slipper for at skulle bruge ordet "forenkling", da det burde være en selvfølgelighed.
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Betænkning: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Fru formand! Jeg stemte for betænkningen, men jeg stemte forkert ved
den meget vigtige artikel 34 under ændringsforslag 5. Det er meget vigtigt, at vi afklarer omfanget af dette
CO2-fodaftryk og de forbundne omkostninger. Det er på høje tid, at Parlamentet kun mødes ét sted, og jeg
er meget glad for, at den nye regering i Det Forenede Kongerige som led i sit program har besluttet, at dette
spørgsmål skal rejses. Jeg håber, at de øvrige medlemsstater også vil sætte sig det som mål. Det handler om
miljøet, og det handler om omkostninger. Så længe Parlamentet kan bruge så mange penge på denne trafik,
som det gør i dag, vil vi fortsat ignorere den økonomiske krise.

Indstilling ved andenbehandling: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Fru formand! Hvad angår Ţicău-betænkningen, stemte jeg for den fælles
holdning om at ajourføre direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, da målet er, at alle nyopførte
bygninger fra og med udgangen af 2020 skal være næsten energineutrale. Dette er et mål, som de europæiske
institutioner skal gøre alt, hvad de kan, for at nå. Europa har en fælles forpligtelse og en fast tro på, at det
snart ikke vil være nødvendigt at producere stadig mere energi, men at gøre bedre brug af den energi, som
allerede produceres.

Energibesparelser og energieffektivitet er i virkeligheden en kilde til energiproduktion. Der er ingen grund
til at vente i ti år, før vi bevæger os i denne retning. I stedet må medlemsstaterne fremover forpligte sig til at
nå visse mål for energieffektivitet ved hjælp af økonomiske ressourcer, som hidtil er blevet brugt på at
producere større mængder energi.

Jeg må især minde Dem om den skændige lancering af atomkraftprogrammet i Italien, som har været til fare
og skade for borgernes sundhed og miljøet. Man har spildt enorme offentlige ressourcer på dette projekt for
på mindre end tyve år at producere den samme mængde energi, som vi kunne undvære, hvis vi havde
investeret de samme ressourcer i energieffektivitet med det samme. Grønne investeringer til gavn for vores
børn, ikke radioaktivt affald!

Jeg vil nu gå videre til stemmeforklaringen vedrørende Rühle-betænkningen.

Betænkning: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Fru formand! Jeg stemte for, da jeg mener, at det er vigtigt for Parlamentet at
støtte en forenkling og rationalisering af lovgivningen om offentlige indkøb. Det vil lette arbejdet for både
de administrative organer og virksomhederne, navnlig de små og mellemstore virksomheder, som vil få
lettere ved at deltage i udbud.

Jeg mener, at det er afgørende at bruge offentlige indkøb som et middel til at fremme metoder til bæredygtig
udvikling ved at medtage miljømæssige og sociale kriterier i udbuddene. Jeg mener desuden, at dette Parlament
og de øvrige europæiske institutioner har pligt til fortsat at presse på for at sikre gennemskuelighed i
forbindelse med brugen af offentlige midler, navnlig med hensyn til offentlige indkøb, og her skal alle mulige
midler anvendes, især internettet.

Borgerkontrol kan yde et afgørende bidrag til at sikre, at offentlige midler bruges på en måde, som virkelig
er af kollektiv interesse, og – som Regionaludviklingsudvalget har mindet os om – til bekæmpelse af den
korruption, der hersker hos lokale og regionale myndigheder.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Fru formand! Offentlige indkøb er desværre et område, der i særlig grad
lider under korruption. Det glædede mig at støtte Heide Rühles betænkning, hvori hun efterlyser forenkling
i forbindelse med offentlige indkøb. Samtidig vil jeg dog gerne påpege, at der ikke for alvor vil ske forandringer,
før Kommissionen indfører en offentlig portal med oplysninger om omstændighederne ved mistænkelige
kontrakter med EU-finansiering. Små og mellemstore virksomheder vil ikke have adgang til reel og fair
konkurrence. Her tænker jeg på tilsyn og analyse, en referencepris på f.eks. en kilometer motorvej,
offentliggørelse af navnene på de reelle ejere af de firmaer, der vinder kontrakter, herunder datter- og
moderselskaber, og navnene på firmaer, som vinder en kontrakt gentagne gange, så medierne og offentligheden
kan undersøge disse.
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Betænkning: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg ville også gerne have talt om energieffektivitet, men
der findes åbenbart en bestemmelse om, at der ikke må afgives mundtlige stemmeforklaringer, hvis der ikke
er ændringsforslag. Jeg vil derfor afgive en skriftlig stemmeforklaring i stedet.

Hvad angår Keller-betænkningen, vil jeg gerne gøre det meget klart, at jeg afviser den på grund af punkt 44
og 45 samt betragtning I. Jeg anser punkt 44 for at være dybt foruroligende.

Hvad mener Parlamentet? Sidste år og forrige år lagde vi pres på Kommissionen for at få den til at hjælpe
mælkeproducenterne i hele EU, som befandt sig i en meget vanskelig situation. Kommissionen reagerede
med eksportrestitutioner som en nødforanstaltning. De eneste, som har beklaget sig over for mig vedrørende
dette, var fra New Zealand, som ikke er et udviklingsland. Jeg mener, at vi ved at indføje disse punkter i en
ellers god betænkning gør dette Parlament og vores producenter i hele EU, som kæmper hårdt, en
bjørnetjeneste. Vi mindsker produktionen i Europa. Det har konsekvenser for udviklingslandene, som vi må
tage hensyn til.

Formanden. – Fru McGuinness! De har helt ret med hensyn til forretningsordenen. Jeg havde regnet med,
at fru Alfano ville gøre noget lignende i forhold til fru Jäätteenmäki, men faktisk skulle der ikke have været
nogen stemmeforklaringer til den betænkning. De har fuldstændig ret.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg vil bare gerne sige, at jeg er enig med fru McGuinness. Vi har haft
problemer med nogle af forslagene her, og derfor fulgte vi ikke PPE's holdning, hvilket vi normalt gerne vil.
Jeg mener, at fru McGuinness har forklaret hvorfor. Jeg forstår hende fuldt ud og kan tilslutte mig det, som
hun sagde, så jeg håber, at PPE også forstår.

Betænkning: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Fru formand! Jeg stemte for Ranner-betænkningen, da den rummer en
fornuftig løsning på problemet med køre- og hviletider inden for vejtransport. Løsningen ligger i
harmonisering og fortolkning af lovgivningen og findes under punkt 17 med ændringer.

Europa-Kommissionen må i samarbejde med Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement,
Tispol og Euro Contrôle Route, arbejde på en fortolkning af lovgivningens anvendelse artikel for artikel. I
øvrigt skal det sikres, at enhver, som beskæftiger sig med at anvende lovgivning på Europas veje, kender til
og forstår denne fortolkning.

Jeg bifalder desuden det ændrede punkt 27, og jeg opfordrer alle chauffører til at gøre brug af den klageskranke
for uforholdsmæssige bøder, som Euro Contrôle Route har oprettet. Vi har behov for ændringer i Europa,
hvad angår køre- og hviletider, men vi skal bruge beviser. Jeg opfordrer derfor alle chauffører til at indberette
deres klager til denne skranke hos Euro Contrôle Route.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Fru formand! Min kollegas betænkning viser med al ønskelig tydelighed,
at der stadig er mærkbare forskelle på, hvordan alvorlige færdselsforseelser behandles i de forskellige
medlemsstater. Jeg støtter derfor de foreslåede foranstaltninger til harmonisering og sidestilling af forseelser
og sanktioner på europæisk plan og den mulige etablering af et instrument til koordinering i EU.

Skriftlige stemmeforklaringer

Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – Et europæisk
færdselssikkerhedsområde: strategiske retningslinjer for færdselssikkerhed frem til 2020

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Der sker stadig alt for mange ulykker på vejene i Europa. Dette hænger
sammen med de stigende trafikmængder, men det skyldes også, at trafikanterne er under for stort et pres på
grund af stress og overtræthed samt en forvirrende mængde trafikskilte og reklameskilte osv. Vi må heller
ikke glemme, at den tunge trafik spiller en negativ rolle, navnlig ved uheld, hvor der er tale om dødsfald og
alvorlig legemsbeskadigelse.

Endelig må vi af hensyn til miljøet gennemføre de idéer, som kun nyder teoretisk opbakning, bl.a. idéen om
at flytte godstransporten over på jernbanenettet, men vi må også indføre intelligente trafiksystemer, bl.a. i
forhold til trafiklys. Områder med trafikdæmpning, kørselsforbud i bycentrum og lignende foranstaltninger
er endnu ikke blevet undersøgt til bunds og bør derfor ikke indføres i stor målestok. Der er en række problemer,
som simpelthen ikke behandles grundigt nok i denne betænkning, og jeg har derfor stemt nej.
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Indstilling ved andenbehandling: Jean Lambert (A7-0118/2010)

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Dette forslag indgår i Unionens lovgivningsmæssige foranstaltninger
til etablering af et europæisk asylsystem. Det europæiske asylstøttekontor skal således yde medlemsstaterne
ekspertbistand og bidrage til, at man fører en ensartet, fælleseuropæisk asylpolitik af høj kvalitet.

Etableringen af dette nye kontor vil uden tvivl skabe merværdi i forhold til at styrke den gensidige tillid og
ansvarsdelingen blandt medlemsstaterne. Det skal lette udveksling af oplysninger, analyser og erfaringer
blandt dem, tilrettelægge uddannelsesaktiviteter og udvikle konkret samarbejde blandt de forvaltninger, som
gennemgår asylansøgninger. Det er vigtigt at tage hånd om de store forskelle ved beslutningsprocesserne i
de 27 medlemsstater i forbindelse med anmodninger om international beskyttelse og at nå frem til en vis
grad af konvergens i forhold til, hvordan medlemsstaterne vurderer og besvarer disse anmodninger.

Jeg støtter ordførerens forslag om at medtage et tilbud om hjælp til genbosættelse. Jeg er enig i, at de
nødvendige budgetmæssige ændringer af Den Europæiske Flygtningefond vil sikre tilstrækkelig finansiering
af det nye kontor i den indledende fase.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Spørgsmål vedrørende indvandring og navnlig retten til asyl er særligt
følsomme. Hvorvidt denne ret tildeles en ikke-EU-borger, kan få meget stor betydning for vedkommendes
liv, så beslutningen skal tages alvorligt og træffes med eftertanke og medmenneskelighed. I mine øjne er det
almindelig sund fornuft, at de åbne døres politik – uden kriterier for begrænsning af adgangen til Unionens
område – er uacceptabel, mens en politik med totalt adgangsforbud på den anden side ikke kan tolereres.
Der er behov for en fair balance, hvor vi forsøger at forene EU-borgernes legitime interesser og bekymringer
med behovene hos dem, der opsøger medlemsstaterne.

Etableringen af et europæisk asylstøttekontor kan være et vigtigt skridt i retning af udbredelse af bedste
praksis på dette område, idet medlemsstaterne får mere tillid til hinanden, og vi opnår øget udveksling af
oplysninger.

Jeg må dog lægge vægt på, at medlemsstaterne fortsat skal have et spillerum med hensyn til, om de vil lukke
asylansøgere inden for deres grænser. Jeg vil også gerne understrege, at EU ikke må lægge skjul på, at der
ikke helt er konvergens blandt medlemsstaternes interesser på dette område.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Målet med det europæiske asylstøttekontor er at yde
ekspertbistand, som gør det lettere at gennemføre en ensartet fælleseuropæisk asylpolitik af høj kvalitet.
Kontoret gør det muligt at udvikle gensidig tillid og fordele ansvar, og det vil have til opgave at koordinere
udvekslingen af oplysninger og andre foranstaltninger vedrørende genbosættelse blandt medlemsstaterne.
Som fortaler for respekten for menneskelig værdighed, som er grundlaget for frihed, demokrati og
socioøkonomisk udvikling, skal EU i lyset af den aktuelle situation i verden være pioner og et forbillede for
andre på asylområdet. Oprettelsen af et europæisk kontor, som skal støtte medlemsstaterne i dette samspil
med borgere fra tredjelande, vil være afgørende for anvendelsen af et fælleseuropæisk asylsystem og for
solidariteten blandt medlemsstaterne i en sammenhængende indsats, som harmonerer med værdierne og
principperne bag den europæiske integration. Jeg opfordrer til, at vi hurtigt sikrer de mekanismer og ressourcer,
der er nødvendige for at etablere asylstøttekontoret.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for oprettelsen af det europæiske asylstøttekontor i håb
om, at det vil gøre det muligt at tilføre merværdi til et europæisk asylsystem, som i dag tydeligvis er
mangelfuldt. Jeg så bestemt gerne, at dette kontor fik et mere ambitiøst mandat og blev til det instrument,
som endelig kunne sikre obligatorisk solidaritet blandt medlemsstaterne, så vi kunne afslutte lotteriet om
retten til asyl. Dette forbliver et fromt håb, indtil der vedtages fælles asylprocedurer. Forhåbentlig vil vi i det
mindste kunne rose kontoret for at bidrage til udpegelsen af asylspørgsmål og -problemer, så vi kan sikre
den bedst mulige beskyttelse af ofre for forfølgelse, som søger tilflugt i vores lande.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for oprettelsen af det europæiske asylstøttekontor,
da kontoret kan medvirke til at indføre ordninger baseret på solidaritet til fremme af en bedre fordeling af
personer under international beskyttelse fra medlemsstater, hvis nationale asylsystemer er under pres, til
andre, alt imens det sikres, at asylsystemerne ikke misbruges. Det glæder mig, at det europæiske
asylstøttekontor vil koordinere de fælles hjælpeaktioner blandt de medlemsstater, som har særlige problemer,
f.eks. stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, som har behov for international beskyttelse.

Det er afgørende for os at harmonisere både vores asyllovgivning og vores fremgangsmåder. Det europæiske
asylstøttekontor vil kunne udpege bedste praksis, tilrettelægge uddannelse på europæisk plan og lette
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adgangen til præcise oplysninger om oprindelseslande. Desuden mener jeg, at kontoret skal udstikke
retningslinjer, som skal fremme en mere fair gennemgang af asylansøgningerne, og føre tilsyn med, at den
relevante fællesskabslovgivning overholdes og håndhæves.

Clemente Mastella (PPE), skriftlig. – (IT) Vi hører meget om den merværdi, som det europæiske
asylstøttekontor vil skabe i forhold til at fremme gensidig tillid og fordele politisk og økonomisk ansvar.
EU's medlemsstater er dog endnu ikke blevet enige om, hvordan flygtninge skal behandles, eller hvilken
personprofil der skal opnå flygtningestatus, og vi skal først og fremmest overvinde forbeholdene hos visse
regeringer vedrørende eventuelle omkostninger.

Kontoret vil få ansvaret for at yde ekspertbistand. Det vil blandt andet skulle stå for koordination,
informationsudveksling og aktiviteter vedrørende genbosættelse af flygtninge. Det vil gennemføre
uddannelsesprogrammer rettet mod de ansvarlige for denne sektor i de enkelte lande, hvilket vil bidrage til
øget harmonisering af de forskellige fremgangsmåder. Vi parlamentsmedlemmer har retten til at udpege
lederen af kontoret.

Jeg er nødt til at understrege vores opfordring om at foretage de nødvendige ændringer af Den Europæiske
Flygtningefond for at sikre, at det nye kontor kan fungere hensigtsmæssigt. Det største politiske spørgsmål
er fortsat forholdet mellem menneskelig solidaritet og fordeling af økonomiske byrder: EU opfordres til at
yde støtte til de stater, der er mest berørt af migrationsstrømme og mange asylansøgere, og som oplever et
ofte uforholdsmæssigt stort pres på grund af deres forholdsvis lille størrelse.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) På dette følsomme område vedrørende menneskerettigheder er oprettelsen
af et europæisk asylstøttekontor vigtig i forhold til at kunne yde ekspertbistand på EU-plan og fastlægge en
sammenhængende fælleseuropæisk asylpolitik af høj kvalitet. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Asylstøttekontoret kunne blive et meget nyttigt organ, især hvis det
påtog sig en koordinerende rolle i forhold til hjemsendelse og derved fremskyndede hjemsendelsesprocessen.
Kontorets støtte ville således også være nyttig i forhold til genbosættelse. Denne betænkning behandler dette
meget vigtige element, men kun som et underordnet emne. I stedet indeholder den et hav af bureaukratiske
forslag, som vil resultere i et oppustet system og en langsom gennemførelse af foranstaltningerne. Jeg undlod
derfor at stemme.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg bakker op om forslaget om at oprette et europæisk asylstøttekontor.
Dette kontor, som i første omgang vil blive finansieret gennem Den Europæiske Flygtningefond, får til opgave
at yde den ekspertbistand, som er nødvendig for at gennemføre en fælles asylpolitik, og skal koordinere
informationsudvekslingen og aktiviteterne vedrørende genbosættelse af flygtninge. Parlamentet vil få til
opgave at udpege kontorets leder under overholdelse af principperne om gennemsigtighed og demokratisk
kontrol. Solidariteten inden for Fællesskabet vil blive sikret gennem en aftale blandt medlemsstaterne med
interessenternes billigelse. Jeg støtter også, at man på baggrund af pres fra Parlamentet etablerer et rådgivende
forum, som skal sikre en tæt dialog mellem asylstøttekontoret og de forskellige interessenter.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) I dag giver vi grønt lys for oprettelsen af det europæiske
asylstøttekontor. Det vil rumme flere fordele. Asylstøttekontoret vil yde et afgørende bidrag til integrationen
af et fælleseuropæisk asylområde. Det vil hurtigt etablere en organisation, som vil sikre koordination og øget
samarbejde blandt medlemsstaterne vedrørende asylspørgsmål ved at fremme indbyrdes tilnærmelse af de
forskellige nationale fremgangsmåder. Kontoret vil desuden bidrage til at fremme konvergensen blandt de
bestemmelser, som gælder i EU på området for asylret. I betragtning af alle disse fordele og både
medlemsstaternes og de europæiske institutioners samtykke til at oprette kontoret kunne jeg med glæde
stemme for, at det oprettes.

Indstilling ved andenbehandling: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. – (IT) Vedtagelsen af denne betænkning er en ren formalitet, da
gennemførelsen af Lissabontraktaten kræver en vis tilpasning af retsgrundlaget og de delegerede retsakter.
Alligevel vil jeg gerne understrege, hvor vigtig energieffektivitet i byggesektoren er i forhold til at nå EU's
mål om at nedbringe energiforbruget og CO2-udledningerne med 20 % og øge produktionen af energi fra
vedvarende energikilder med 20 % i 2020. At opnå målene for energieffektivitet og nedbringelse af udledninger
i bykerner afhænger som bekendt primært af, om vi kan øge energieffektiviteten i eksisterende bygninger
og bygninger under opførelse.

18-05-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA38



Jeg mener dog stadig, at man i direktivet opstiller meget ambitiøse mål, som de lokale forvaltninger vil skulle
kæmpe hårdt for at nå, medmindre de får økonomisk støtte, herunder EU-støtte. Her tænker jeg især på det
enorme arbejde, der kræves for at sikre energiudnyttelse i eksisterende bygninger, f.eks. socialt boligbyggeri,
hvor energieffektiv renovering (som kan spare familierne udgifter til forsyningsselskaberne) vil kræve store
økonomiske forpligtelser hos de lokale myndigheder.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Målet med denne ambitiøse tekst er at fremme konstruktion/renovering
af bygninger efter mere energieffektive og således mere miljøvenlige standarder. Jeg stemte uden tøven for
vedtagelsen af den. Med denne form for initiativ viser EU sin lederrolle på området for bæredygtig udvikling.
Dette direktiv er et godt kompromis mellem incitamenter og tvang i forhold til miljømæssigt ansvarligt
byggeri.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Byggesektoren står for 40 % af energiforbruget og 35 % af
udledningerne i EU. Af denne lovtekst fremgår det, at nyopførte bygninger i 2020 skal være næsten
energineutrale, og at renoverede bygninger skal opfylde visse minimumskrav til energimæssig ydeevne.
Lovteksten vil derfor bidrage til at mindske Europas energiafhængighed, nedbringe CO2-udledningerne,
forbedre luftkvaliteten og øge befolkningens velvære i byerne. Incitamentet til at forbedre bygningers
energimæssige ydeevne giver os desuden mulighed for at opgradere vores byer og derved bidrage til øget
turisme og jobskabelse samt bæredygtig økonomisk vækst i EU. En opgradering kræver imidlertid øgede
offentlige og private investeringer. Der vil være tale om direkte offentlige investeringer med en direkte
indvirkning på jobskabelsen og aktiveringen af små og mellemstore virksomheder. Et byfornyelsesprogram
vil være hensigtsmæssigt i forhold til den økonomiske genopretning. Jeg opfordrer derfor Kommissionen
og medlemsstaterne til at bruge strukturfondene til at opgradere bygningerne, hvad angår miljø og energi,
så denne finansiering kan bruges som katalysator for privat finansiering. Desuden opfordrer jeg begge parter
til at finde en hensigtsmæssig finansieringsmodel for renovering af eksisterende bygninger.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Vi tilbringer halvdelen af livet i vores hjem. I dag er 30 % af
boligerne i Europa usunde, idet der dog er stor forskel blandt medlemsstaterne. Det er vigtigt ikke kun at
fremme nye bæredygtige bygninger, men også at foretage bæredygtig renovering. Jeg glæder mig over denne
nye lovgivning, som vil hjælpe borgerne med at begrænse deres energiregninger og hele EU med at opnå
klimamålsætningen om at reducere energiforbruget med 20 % på 10 år. Medlemsstaterne vil skulle tilpasse
deres byggebestemmelser, så alle bygninger, der opføres fra og med udgangen af 2020, lever op til høje
energistandarder. De eksisterende bygninger skal så vidt muligt forbedres. For Mouvement Démocrate er
boligspørgsmålet også et spørgsmål om byplanlægning og byggekvalitet. Vi må prioritere den måde, som
vores hjem udformes på. Vi må således fremme renovering af vores bygningsmasse, f.eks. gennem graduering
af ejendomsskatter på baggrund af bygningers energimæssige ydeevne. Vi opfordrer således medlemsstaterne
til at indrette skattesystemer med fokus på at tilskynde alle involverede parter til at handle mere miljømæssigt
ansvarligt.

Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – (RO) I mine øje vil denne betænkning gavne EU's energisektor, så længe de
målsætninger, der skitseres i den, er opnåelige og forenelige med den økonomiske situation i alle
medlemsstater. Jeg bifalder de målsætninger, som Rådet den 14. april 2010 vedtog vedrørende behovet for
at mindske de største forskelle blandt medlemsstaterne, hvad angår energieffektivitet i bygninger, og det
foreslåede mål om, at alle bygninger skal være energineutrale den 31. december 2020, idet medlemsstaterne
i 2015 og 2018 gradvist nærmer sig dette mål. Kommissionen og Rådet må dog huske på, at mange
medlemsstater stadig oplever økonomisk recession og vil få brug for økonomisk og logistisk støtte for at nå
de foreslåede målsætninger. Kommissionen må overveje i fremtiden at udarbejde en plan for finansiel
intervention baseret på tildeling af udviklingsmidler, som støtter medlemsstater, der ikke kan finde de
nødvendige midler, navnlig til renoveringsarbejde. Denne foranstaltning må anses for at gavne almindelige
borgere, da det er dem, der skal dække en del af omkostningerne til renovering.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for indstillingen om bygningers energimæssige ydeevne, da
den rummer ambitiøse og gennemførlige forslag til en reduktion af energiforbruget og CO2-udledningerne
på 20 % i 2020 i de sektorer, der ikke er omfattet af emissionshandelsordningen. Dette direktiv vil få direkte
indvirkning på EU-borgernes hverdag, da det vil hjælpe den enkelte forbruger med at begrænse udgifterne
til energi, og samtidig kan det bidrage til at skabe millioner af jobs i EU takket være de planlagte investeringer
i øget energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energikilder.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) I 2008 forpligtede EU sig til at nedbringe energiforbruget med 20 % i 2020
og til at sikre, at 20 % af den brugte energi kommer fra vedvarende energikilder. Forbedring af bygningers
energieffektivitet er det mest effektive middel til at nedbringe energiforbruget og emissionerne med 20 % i
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de sektorer, der ikke er omfattet af emissionshandelsordningen. I øvrigt er energibesparelsen i energieffektivt
byggeri i gennemsnit 30 % større end i traditionelt byggeri.

Den 13. november 2008 fremlagde Kommissionen sit forslag til ændring af direktiv 2002/91/EF om
bygningers energimæssige ydeevne. Disse ændringer vil få stor indvirkning på EU-borgernes hverdag, da de
har umiddelbare konsekvenser for de bygninger, som borgerne bor i, og skabe behov for forskning og
udvikling af mere effektive teknologier i byggesektoren. Endvidere vil denne strategi skabe jobs og bidrage
til bæredygtig vækst. Da det aktuelle udkast er baseret på den aftale, som Parlamentet og Rådet indgik i
november 2009, støtter jeg ordførerens forslag.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Vedtagelsen af dette direktiv om bygningers energimæssige
ydeevne er et vigtigt skridt i retning af at nedbringe Europas CO2-udledninger og energiafhængighed. Disse
faktorer får stadig større betydning for EU-borgernes livskvalitet og for vores økonomiers og samfunds
konkurrenceevne. Byggesektoren står for 40 % af energiforbruget og for 35 % af de samlede CO2-udledninger.
På denne baggrund får selvforsyning og forbedret energimæssig ydeevne i renoverede bygninger afgørende
betydning for EU's muligheder for i 2020 at nå målet om at nedbringe energiforbruget med 20 % og øge
brugen af vedvarende energikilder og energieffektiviteten med 20 %. Ud over at hjælpe offentlige og private
forbrugere med at sænke energiomkostningerne håber man, at gennemførelsen af denne nye lovgivning vil
bidrage til at overvinde krisen i byggesektoren og til at udvikle bysaneringsprogrammer, som vil forbedre
befolkningens livskvalitet.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Forbedring af bygningers energimæssige ydeevne er særligt
vigtig i forhold til at øge EU's overordnede energieffektivitet og nedbringe udledningen af drivhusgasser.
Hvis EU ønsker at nå de foreslåede målsætninger om at nedbringe energiforbruget med 20 %, frembringe
20 % af energien fra vedvarende energikilder og øge energieffektiviteten med 20 % før 2020, skal vi gøre en
stor indsats i forhold til bygningers energimæssige ydeevne.

Den politiske aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet, har resulteret i afklaring af tekniske aspekter,
minimumkrav vedrørende energimæssig ydeevne afhængigt af en bygnings alder, og hvorvidt den er blevet
renoveret, evaluering af de lokale og regionale myndigheders rolle samt støtte til offentlige myndigheder,
når de skal føre henstillingerne ud i livet.

Vi er dog stadig bekymrede over Kommissionens øgede beføjelser med hensyn til evaluering af nationale
planer og kontrolrapporter samt tilpasningerne i forhold til Lissabontraktaten, hvor Kommissionen tillægges
mere magt i kraft af de såkaldte delegerede retsakter.

Adam Gierek (S&D), skriftlig. – (PL) Følgende grundlæggende faktorer påvirker den energimæssige ydeevne:
1. Omdannelse af én energiform til en anden, så den kan anvendes til bestemte formål. Jo længere
omdannelseskæde, desto større tab. I praksis er der hovedsageligt tale om den varmeenergi, der frigives fra
primære energikilder. En stor del af den varmeenergien strømmer ud i det omgivende miljø. Denne effekt
kan mindskes ved kraftvarmeprocesser, hvor man kan opnå en effektivitet på helt op til 90 %. 2. Elektrisk
modstand, eller ohmsk modstand, som er vigtig ved overførsel af elektrisk energi. 3. Varmeledningsmodstand.
Lav modstand er vigtig i varmevekslere, mens høj modstand er vigtig i isoleringsmaterialer på grund af den
lave varmeledningsevne. Brugen af disse isoleringsmaterialer – f.eks. polystyren, mineraluld og porebeton
– mindsker varmeenergibehovet i beboelsesejendomme væsentligt. I øjeblikket er dette behov forholdsvis
stort – omkring 40 % af det samlede energiforbrug. 4. Friktion ved friktionsdæmpende processer i f.eks. lejer
og friktionsfremmende processer i f.eks. bremser. Dette vedrører primært biler og turbulens omkring fly.
Friktionstabet udgør omkring 30 % af den samlede energi.

Jeg stemte for forordningen uden ændringsforslagene, fordi vi – når man ser bort fra omdannelsesprocesserne
– oplever det største energitab i beboelsesejendomme, og fordi besparelser således vil hjælpe de fattigste. I
Polen kan renovering med fokus på varmetab kombineret med kraftvarmeproduktion medføre økonomiske,
sociale og miljømæssige fordele. På dette område burde der være en vis prioritering af gennemførelsen, da
nye forordninger ofte sinker gennemførelsen af tidligere forordninger.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for forslaget til revidering af direktiverne om bygningers
energimæssige ydeevne, fordi jeg mener, at nye bygninger bør efterleve princippet om energibesparelse, og
at der bør gælde bindende standarder på dette område, så de overholdes overalt. Fra og med 2018 viser vi
vejen med de offentlige bygninger, hvilket vil sikre mere vægt og legitimitet i de offentlige myndigheders
oplysningskampagner over for borgerne. I ovennævnte dokumenter anføres det desuden, at energibesparelse
skal være et grundlæggende element ved renovering af bygninger. Jeg ser derfor gerne, at disse foranstaltninger
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giver små og mellemstore virksomheder nyt liv, og at medlemsstaterne styrker uddannelsesordningerne for
den del af arbejdsstyrken, der har ansvaret for at gøre bygninger energieffektive. Hvad angår mærkning af
energiforbrugende produkter, mener jeg desuden, at forbrugerne skal gøres opmærksom på de energimæssige
egenskaber ved de produkter, som de køber.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Spørgsmålet om energieffektivitet er afgørende for 2020-strategien. Med
vedtagelsen af denne indstilling, som sigter mod næsten energineutrale bygninger i 2020, har vi taget et stort
skridt i retning af at reducere energiforbruget i de kommende år. Der skal ikke blot gøres en indsats ved
opførelse af nye bygninger, men også ved større renoveringer af eksisterende bygninger. Det vil også være
afgørende for, at der vises et godt eksempel i ved offentlige byggeprojekter. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Vi har tidligere flere gange gennemført energibesparende
foranstaltninger, som var nemme at implementere, og det er svært at vurdere, hvor stort det let opnåelige
potentiale for energibesparelser er (altså besparelser, der ikke kræver meget omfattende renoveringsarbejde).
Under alle omstændigheder må det hele ikke udvikle sig sådan, at bygninger, som man har udført storartet
renoveringsarbejde på med henblik på øget energieffektivitet, står tomme, fordi lejen stiger urimelig meget.
Hvad angår renovering, må vi generelt ikke gribe alt for meget ind i forhold til borgernes ejendomsret, ikke
engang af hensyn til miljøbeskyttelsen.

Energisparende foranstaltninger er ofte meget bekostelige, og man anvender ikke altid helt færdigudviklet
teknologi, så i den henseende må vi ikke bare fastlægge bestemmelser, men derimod opstille incitamenter
gennem støtte. I betragtning af de nedskæringer i løn og sociale ydelser, som vi står over for, må vi kontrollere
ekstra grundigt, at de nye bestemmelser ikke ruinerer den almindelige husejer eller beboer. Indvirkningen
fra energiefterspørgslen kan ikke vurderes præcist, og derfor stemte jeg nej.

Justas Vincas Paleckis (S&D), skriftlig. – (LT) EU har udpeget byggesektoren som en af de sektorer, der har
det største potentiale for energibesparelser. Energibesparelserne i energieffektivt byggeri er i gennemsnit
30 % større end i traditionelt byggeri. I de nye EU-medlemsstater, herunder Litauen, går omkring 60 % af
varmeenergien til spilde i mange lejlighedskomplekser. I Litauen alene er der mere end 35 000
lejlighedskomplekser. Beboerne bruger enorme summer på opvarmning, og oven i det er de ansvarlige for
udledningen af mange ton CO2. Den konservative regering i Litauen formår ikke at tage initiativ til isolering
af bygninger. Efter næsten to års løfter om, at man snart vil påbegynde renoveringerne, er ikke en eneste
bygning blevet renoveret.

Jeg stemte for denne indstilling om bygningers energimæssige ydeevne, da den understøtter målsætningen
om at opnå næsten energineutrale bygninger. Dette vil sikre, at alle bygninger i EU med tiden bliver
bæredygtige, hvad angår energi. Ved at gennemføre dette direktiv påbegynder vi arbejdet med at nedbringe
EU's energiforbrug med en femtedel senest i år 2020. Investeringerne i øget energieffektivitet vil skabe
millioner af jobs og bidrage til væksten i EU's økonomi.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg støtter indstillingen om forøgelse af bygningers energieffektivitet.
Energieffektivitet handler ikke kun om at spare energi, men også om at nedbringe udledningen af CO2 og
drivhusgasser. For at nå dette mål må vi begrænse energitabet i husholdningerne, som er steget på grund af
teknologier, der har flyttet energiomkostningerne fra konstruktion til vedligeholdelse. Forskningen inden
for byggesektoren bevæger sig i retning af grønnere byggeri.

I dag er de største projekter koncentreret i lande i det tempererede område, hvor denne form for teknologi
breder sig med en fart, som tyder på, at vi vil have bæredygtige byer inden længe. I Middelhavslandene
udbredes disse nye teknologier ikke med samme fart. Selv om problemet med varmeudledning er mindre
alvorligt i disse områder, er bygningerne ikke mere miljømæssigt bæredygtige.

Den øgede brug af klimaanlæg, som findes i flere og flere hjem, kræver faktisk store mængder energi. EU
skal derfor gennemføre oplysningskampagner og gribe til handling ved at gøre brug af fællesskabsmidler,
incitamenter og information og ved at forske i og anvende nye produktionsteknologier.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) Det vil kræve en koordineret og målrettet indsats hos både
EU og medlemsstaterne at nå 20-20-20-målsætningen i år 2020, med andre ord at nedbringe energiforbruget
med 20 %, øge de vedvarende energikilders andel af det samlede energiforbrug til 20 % og øge
energieffektiviteten med 20 %. Mere væsentligt er det, at forbedring af bygningers energieffektivitet er den
mest effektive metode til at nedbringe energiforbruget og udledningerne med 20 % i de sektorer, der ikke er
omfattet af ETS-ordningen. Helt præcist er energibesparelserne i energieffektivt byggeri i gennemsnit 30 %
større end i traditionelt byggeri. Desuden bruger energieffektive bygninger mindre vand, ligesom de har
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lavere omkostninger til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Jeg stemte således for direktivet om bygningers
energimæssige ydeevne, da det ventes at få en betydelig indvirkning på EU-borgernes hverdag i betragtning
af, at det direkte påvirker de bygninger, som borgerne bor i og bruger. Derudover vil investeringer i øget
energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder skabe millioner af jobs og bidrage til væksten i EU.
Samtidig vil de hjælpe med til at begrænse de midler, der i øjeblikket spildes på at vedligeholde energiintensive
bygninger.

Rovana Plumb (S&D), skriftlig. – (RO) Bygninger står for næsten halvdelen af de CO2-udledninger, som
ikke er omfattet af EU's emissionshandelsordning, og de rummer et stort potentiale for at nedbringe disse
udledninger næsten uden omkostninger. I det nye direktiv om bygningers energimæssige ydeevne fastsættes
en række minimumkrav/indikatorer for nye bygningers energimæssige ydeevne, så de senest i 2020 kan nå
et energiforbrug, der ligger tæt på nul, idet en stor del af energien kommer fra vedvarende energikilder. Disse
krav vil også blive gjort gældende for eksisterende bygninger.

Det er afgørende at oplyse borgerne om disse krav og opmuntre dem til både ved nybygning og renovering
at installere anlæg med intelligente målere (at erstatte varmtvands- og klimaanlæg med energieffektive
alternativer, såsom reversible varmepumper). Der vil være tale om delvis finansiering fra EU's budget til
fremme af energieffektivitetsforanstaltninger. Medlemsstaterne må vedtage hensigtsmæssige foranstaltninger
for at gennemføre dette direktiv hurtigt. Jeg stemte for denne betænkning, da den nye lovgivning vil hjælpe
forbrugerne med at nedbringe deres energiomkostninger og gøre det muligt for EU at nå målsætningen om
at reducere energiforbruget med 20 % i 2020.

Teresa Riera Madurell (S&D), skriftlig. – (ES) Jeg stemte for dette vigtige direktiv på grund af behovet for
at øge vores bygningers energieffektivitet, som er et af de områder, der har det største potentiale for at bidrage
til EU's overordnede målsætning om at øge energieffektiviteten med 20 % i 2020. Ifølge den tekst, som
Parlamentet og Rådet er enedes om, skal alle nye bygninger før udgangen af 2020 være næsten energineutrale,
idet de skal producere lige så megen energi, som de forbruger. Det offentlige skal vise vejen, idet offentlige
bygninger skal overholde denne lovgivning før den 31. december 2013. EU-budgettet vil finansiere en del
af omkostningerne ved ændringerne. Derudover skal eksisterende bygninger leve op til meget krævende
standarder for energieffektivitet, som beregnes af medlemsstaterne på basis af fælles rammer, som fastlægges
i direktivet. En indikator, som angiver en bygnings energieffektivitet, skal medtages i annoncer vedrørende
salg eller leje, som vises i medierne. Et andet vigtigt og nyt element er kravet om at anvende intelligente
målere og styresystemer med fokus på energibesparelse. Direktivet revideres før 2017.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (FR) Dagens afstemning om EU-regler for bygningers
energimæssige ydeevne er et stort fremskridt på området for energieffektivitet. Vi beklager imidlertid dybt,
at man i lovgivningen ikke tager hensyn til behovet for renovering af eksisterende bygninger, som står for
40 % af energiforbruget og 36 % af drivhusgasudledningerne i Europa. I stedet for at fastlægge en ambitiøs
politik vedrørende energieffektivitet, hvor man investerer kraftigt i renovering af bygninger, fokuserer EU
udelukkende på nye bygninger. Herved går vi glip af muligheden for at skabe millioner af jobs, mindske
vores energiafhængighed i forhold til udlandet og for alvor bekæmpe klimaændringerne.

Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. – (NL) Byggesektoren har et enormt potentiale for energibesparelse. Den
står for 40 % af energiforbruget og 35 % af den samlede udledning af drivhusgasser.

Forbedring af bygningers energieffektivitet er den mest effektive metode til at nedbringe energiforbruget og
udledningerne.

Denne aftale fortjener vores fulde opbakning. Senest den 31. december 2020 skal alle nye bygninger være
næsten energineutrale, og alle offentlige bygninger skal nå dette mål to år tidligere. Allerede fra nu af vil der
endda gælde mindstekrav vedrørende energimæssig ydeevne, når ældre bygninger renoveres. Næsten
energineutrale bygninger er bygninger med en meget høj energimæssig ydeevne. I øvrigt skal den meget lille
mængde energi, som de forbruger, i vid udstrækning stamme fra vedvarende energikilder.

Det er glædeligt, at man i direktivet retter fokus mod oprettelse af finansieringsinstrumenter, som skal lette
denne overgang. Medlemsstaterne skal senest den 30. juni 2011 udarbejde en oversigt over foranstaltninger
til opnåelse af målene i direktivet. Endelig skal Kommissionen vurdere virkningerne af direktivet i god tid,
nemlig senest den 1. januar 2017. Dette direktiv yder et vigtigt bidrag til kampen mod klimaforandringer.
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Betænkning: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Stockholmprogrammet rummer mulighed for at udforme en
troværdig og bæredygtig fælles asylpolitik i EU. Men for at kunne nå målsætningerne for asylpolitikken er
det nødvendigt at opmuntre medlemsstaterne til at deltage frivilligt i det fælles EU-genbosættelsesprogram
for flygtninge. Derfor sigter Parlamentet mod at give så mange medlemsstater som muligt lejlighed til at
deltage i programmer til genbosættelse af flygtninge i EU. Parlamentet støtter Kommissionens forslag og
mener, at genbosættelse af flygtninge skal spille en central rolle i EU's eksterne asylpolitikker. Genbosættelse
bør udvikles yderligere og blive et effektivt beskyttelsesinstrument, som EU kan bruge.

Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Med vedtagelsen af denne betænkning har Europa taget et skridt i
retning af at få en fælles asylpolitik. Dette vil gøre det muligt at sikre menneskerettighederne mere effektivt
og samtidig begrænse illegal indvandring.

EU må gøre sin indflydelse gældende i forhold til indvandring og integration. Unionen må påtage sig ansvaret
for at fastlægge europæiske regler og for at bidrage til dækning af de udgifter, som de EU-lande, der berøres
af indvandring, påføres. Arbejdet med genbosættelse skal dog hænge nøje sammen med en fælles indsats
mod illegal indvandring. En sådan indsats kræver ikke blot aftaler med nabolandene, men også med de lande,
som de illegale indvandrere forlader.

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Genbosættelse af flygtninge er en proces, som gør det muligt for de
pågældende at blive genbosat efter en anmodning fra UNHCR, idet det skønnes, at de har behov for
international beskyttelse. Dette er et af Den Europæiske Flygtningefonds kriterier for berettigelse. Denne
proces kan være den ideelle løsning for de personer, hvis sikkerhed ikke kan garanteres tilstrækkeligt af det
land, hvor de først søgte om asyl.

Jeg er enig i ordførerens konklusioner og har derfor besluttet at stemme for denne betænkning.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Kun gennem en fælles asylpolitik og genbosættelsesordning kan vi føre
en proper menneskerettighedspolitik i EU. Genbosættelse er uden tvivl en af de holdbare løsninger for
flygtninge, hvis sikkerhed ikke kan garanteres i det land, hvor de først søgte om asyl. Det er vigtigt at stille
tilstrækkelige midler til rådighed, men blot det at afsætte en del af budgettet til formålet kan ikke anses for
at være et rigtigt genbosættelsesprogram for flygtninge.

Vi er ikke i tvivl om, at det er vigtigt at foretage denne ændring af flygtningefonden, der gør det muligt at
lukke et hul, som findes i flere medlemsstater, og forbedre deres muligheder for at genbosætte flygtninge.
Jeg har med glæde bemærket en stigning i antallet af medlemsstater, der deltager i dette program, i de senere
år. Det er vigtigt, at vi formår at opmuntre de øvrige til også at deltage. EU's udvikling og udvidelse af
genbosættelsesprogrammet må videreføres for at sikre så effektiv beskyttelse som muligt.

Kommissionen vil således hvert år have mulighed for at fastsætte EU's fælles prioriteter vedrørende
genbosættelse af personer. Disse prioriteter kan vedrøre bestemte geografiske områder, nationaliteter eller
flygtningekategorier. Jeg er dog også enig i, at der skal sikres fleksibilitet, så vi kan reagere på nødsituationer.

Corina Creţu (S&D), skriftlig. – (RO) Presset fra migrationsstrømmene tager til, og der findes en række
mållande for indvandring, hvis bekymringer vedrørende fænomenet vi er nødt til at forstå. Derfor er det
vigtigt at oprette et genbosættelsesprogram, da det vil fremme en rimelig fordeling af ansvaret for at leve op
til vores internationale forpligtelser vedrørende beskyttelse af flygtninge og lette presset på de lande, der
tynges af det store antal flygtninge, som de modtager.

Et skridt i den rigtige retning vil være allerede i år at få etableret det europæiske asylstøttekontor, som kan
hjælpe medlemsstaterne med genbosættelsesinitiativer. Uanset hvilket land flygtninge genbosættes i, er det
afgørende, at de straks får adgang til kurser i det pågældende lands sprog og kultur, andre faciliteter af religiøs
art og om nødvendigt psykologisk rådgivning.

Jeg mener, at bæredygtighed skal være det primære kendetegn ved et sådant program, som sikres en lang
budgethorisont takket være denne beslutning. Flygtningene er allerede blevet traumatiseret af bruddet med
kulturen og traditionerne i det land, som de kommer fra. De skal skabe sig en ny identitet, og det er en
traumatisk proces, som helst ikke skal forværres af usikkerhed i forhold til deres fremtid.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Behovet for at genbosætte flygtninge er blevet stadig større i et Europa,
som ikke ønsker at blive afskåret fra omverdenen eller vende det blinde øje til det, der foregår omkring os.
Det at byde mennesker i nød velkommen og vise dem solidaritet er europæiske egenskaber med rod i
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kristendommen, som det ville være godt at bringe tilbage i fuldt flor. I den forbindelse må vi dog ikke
tilsidesætte de legitime begrænsninger, som medlemsstaterne har fastsat. Ved den årlige fastsættelse af EU's
fælles prioriteter med hensyn til geografiske områder og bestemte kategorier af flygtninge, som skal
genbosættes, må vi virkelig tage hensyn til de enkelte medlemsstaters behov og forhold. Vi må opmuntre
medlemsstaterne til at deltage i genbosættelsesforanstaltningerne.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) En af de "støtteberettigede foranstaltninger" under Den
Europæiske Flygtningefond (ERF) er genbosættelse. I Stockholmprogrammet fastsættes det, at EU skal handle
i fællesskab og samarbejde med tredjelande, som huser mange flygtninge. En gang om året fastsætter
Kommissionen EU's fælles prioritering af, hvilke personer der skal genbosættes, og denne prioritering skal
være fleksibel nok til, at vi kan reagere på nødsituationer. Der skal rettes særlig opmærksomhed mod ofrene
for de mest undertrykkende kulturelle, sociale og politiske systemer. Antallet af medlemsstater, der deltager
i EU's genbosættelsesprogrammer, har været stigende, og denne kreds skal udvides, så den omfatter så mange
medlemsstater som muligt. Jeg vil gerne understrege den positive virkning af at indføre midler til støtte ved
genbosættelse, hvor der tilbydes større beløb i de første to år i processen. Disse midler tilbydes for at
kompensere for de ekstra omkostninger, som naturligt påløber ved at oprette mekanismer og strukturer og
ved at garantere forhold, som sikrer optimal bæredygtighed og kvalitet i arbejdet med at genbosætte flygtninge.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) I lyset af Europas noget ringe indsats hidtil må vi bidrage mere til
at genbosætte flygtninge, hvis eksistens er truet i de lande, der har modtaget dem. Det var for at opmuntre
medlemsstaterne til at deltage i denne kollektive solidaritetsbevægelse, at jeg stemte for denne betænkning,
som sigter mod at tilskynde til at modtage og genbosætte flygtninge i Europa. Gode hensigter er ikke længere
nok. Vi må omsætte ord til handling og navnlig prioritere kvinder og børn, som er ofre for vold eller udnyttelse,
samt uledsagede mindreårige, torturofre og alvorlig syge mennesker.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Kun 10 EU-medlemsstater, herunder Portugal, modtager flygtninge med
henblik på genbosættelse. Genbosættelse af flygtninge er en procedure, hvor borgere fra tredjelande eller
statsløse, efter anmodning fra FN's Højkommissariat for Flygtninge på grundlag af en persons behov for
international beskyttelse, overføres fra et tredjeland til en medlemsstat. Formålet med denne indstilling er
at øge antallet af medlemsstater, der genbosætter flygtninge. De lande, som gør dette for første gang, modtager
øget økonomisk støtte i de første to år. Uanset hvilke geografiske prioriteter EU måtte have opstillet for en
given periode, skal genbosættelse af følgende personer prioriteres: børn og kvinder, som er i fare for at blive
udsat for psykisk eller fysisk vold eller seksuel udnyttelse, uledsagede mindreårige, personer med særlige
medicinske behov, volds- og torturofre samt personer med behov for nødgenbosættelse af juridiske årsager
eller af beskyttelseshensyn.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Genbosættelse af flygtninge fra tredjelande er en af de støtteberettigede
foranstaltninger under Den Europæiske Flygtningefond (ERF). "Genbosættelse" er en proces, hvorved borgere
fra tredjelande eller statsløse, efter en anmodning fra FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) på
grundlag af en persons behov for international beskyttelse, overføres fra et tredjeland til en medlemsstat,
hvor de får ret til ophold med status som flygtning eller får tildelt en status, som giver de samme rettigheder
og fordele som flygtningestatus i henhold til national lovgivning og fællesskabslovgivning.

De foranstaltninger, som foreslås i betænkningen, vil medføre, at EU, som allerede oplever problemer med
masseindvandring, bliver endnu mere attraktiv for migranter. Dette bekræfter UNHCR's tal. Hvor omkring
5 000 personer blev genbosat i hele EU i 2008, er der på nuværende tidspunkt 750 000 mennesker i verden
med dette behov. Det er grunden til, at jeg stemte imod denne betænkning.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) I mange medlemsstater, herunder mit hjemland Østrig, er kapaciteten
til at modtage flygtninge allerede på bristepunktet, og befolkningen modsætter sig med rette nye
modtagelsescentre og lignende faciliteter. Når man i betænkningen om Den Europæiske Flygtningefond
opfordrer til genbosættelse af flygtninge i EU, gør det bare betænkningen så meget desto mere uforståelig.
Jeg stemte derfor imod denne betænkning.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Flygtningeproblemet er et europæisk problem, som vi ikke kan overlade
det til nationalstaterne at løse, navnlig i betragtning af de geografiske og økonomiske forskelle blandt dem.
Jeg støtter derfor etableringen af en fond på europæisk plan.

En sådan fond skal tjene to formål. Dels skal den hjælpe de flygtninge, som ankommer til vores lande og
søger hjælp, hvilket ofte sker ved kysterne, og dels skal den støtte de stater, der på grund af deres geografiske
beliggenhed modtager flest af disse desperate mennesker. Problemet er og bliver et europæisk problem, og
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vi kan ikke overlade det til de enkelte lande at overvinde det alene. Jeg håber, at denne fond kun er det første
skridt i retning af at udvikle en mere fælleseuropæisk tilgang til hele problemet.

Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig. – (PL) I lyset af behovet for at hjælpe flygtninge i Europa mener
jeg, at Parlamentets beslutning på dette område er særdeles vigtig. Det primære formål med fonden er at
understøtte foranstaltninger truffet af medlemsstaterne, som meget ofte påfører dem ekstra udgifter. Disse
foranstaltninger skal sikre flygtningene anstændige levevilkår og vedrører desuden lovgivning til regulering
af deres ophold i EU-landene. Jeg mener, at det har afgørende betydning at øge den økonomiske støtte til de
lande, som hjælper flygtninge.

Vi må ikke skabe grobund for den kritik, der går på, at vi som udviklede lande forsøger at forhindre flygtninge
i at komme ind til os i stedet for at beskytte dem for enhver pris. Flygtninge, der kommer til Europa fra
udviklingslandene, og som ofte har meget store problemer vedrørende bl.a. vold, mangel på midler til at leve
for og manglende adgang til sundhedspleje, skal tilbydes pleje, som organiseres så godt som muligt af EU's
medlemsstater.

Anna Záborská (PPE), skriftlig. – (SK) I udvalget stemte vi om mange ændringsforslag, som sigtede mod at
fremhæve kirkens og diverse trossamfunds betydning i forhold til at løse flygtningeproblemet. Alle disse
ændringsforslag blev forkastet. Når både liberale og venstrefløjspolitikere påstår, at det daglige arbejde med
flygtninge varetages tilstrækkeligt gennem ngo'er og statsstøtte, afslører det deres kortsigtede kynisme og
hykleri. I virkeligheden er situationen lige modsat. Det er jo således, at landene ofte møder kritik af, at
forholdene i de fleste flygtningelejre er uværdige. Vi kan lige så godt sige helt åbent, at lande som Tyskland,
Spanien, Frankrig, Italien og Malta optræder hyklerisk. Regeringerne fejler i forhold til at modtage og pleje
flygtningene. Disse fattige menneskers elendighed krænker det velstående Europa, og derfor sender vi dem
tilbage. På grund af politisk korrekthed ignorerer vi den kendsgerning, at midt i modtagelseslejrenes elendighed,
hvor de politisk korrekte ngo'er allerede har opgivet kampen, er det nu kun de beskedne katolske
nonneordener, der ufortrødent arbejder videre. Takket være Malteserordenen, jesuitternes flygtningetjeneste
og mange kristne organisationer erkender flere regeringer nu deres forpligtelse til at tage hånd om flygtningenes
skæbne. De kristne organisationer prikker til vores dårlige samvittighed. Og det skal de have stor tak for –
også nu, hvor de kun modtager meget begrænset støtte fra EU's budget og ikke engang nævnes i
initiativbetænkningen om dette emne.

Betænkning: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Betænkningen om Schengen-informationssystemet og
moderniseringen af det bidrager til dette fantastiske gennembrud med hensyn til den frie bevægelighed inden
for EU. I lyset af det stigende antal personer, der bevæger sig rundt blandt medlemsstaterne i
Schengen-området, og udvidelsen af området må vi forbedre behandlingen af data for at sikre, at denne
rettighed kan udøves i fuld sikkerhed. Coelho-betænkningen bidrager til jagten på øget effektivitet i
informationsformidlingen og til den nødvendige respekt for den enkeltes rettigheder, som EU garanterer.
Jeg stemte naturligvis for denne betænkning.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Formålet med dette forslag er at sikre overgangen fra
Schengen-informationssystemet i dets nuværende form (SIS 1+) til anden generation af samme system (SIS
II). Det er meget beklageligt, at indførelsen af dette system er blevet forsinket. Parlamentet har gjort alt, hvad
det kunne, for at sikre, at systemet ville blive sat i drift så hurtigt som muligt, og at gennemførelsen af SIS II
ville være helt gennemsigtig. Det er imidlertid nødvendigt at indhente godkendelser fra alle institutionerne.
Det er vigtigt at understrege, at Kommissionen vil skulle anvende et alternativt program, hvis SIS II-projektet
ikke lykkes, og at Parlamentet bør inddrages i beslutningsprocessen, hvad angår overgangen. Før overgangen
til det nye SIS II-system bør Kommissionen informere Parlamentet fuldt ud om testresultaterne og give
Parlamentet mulighed for at afgive en udtalelse.

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Før overgangen til det nye SIS er det nødvendigt at foretage behørige tests
og sikre, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Jeg mener, at dette skal gøres professionelt
og grundigt, men jeg deler også ordførerens skuffelse over de gentagne forsinkelser, som hæmmer overgangen
til det nye system.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte generelt for ændringsforslagene til denne forordning.
Datamigreringsfasen er den afsluttende opgave under udviklingsmandatet for anden generation af
Schengen-informationssystemet (SIS II). Dette berettiger behovet for at give Kommissionen mandat til at
udvikle systemet, indtil det kan sættes i drift. I betragtning af de lange forsinkelser, som vi har oplevet, og de
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øgede omkostninger ved SIS II-projektet forstår jeg, at udløbsklausulen skal overholdes. Kommissionens
nye mandat skal fastlægges i forhold til den fastsatte dato for idriftsættelse af SIS II, som ligger sidst i 2011.

Kommissionen skal dog tillades en vis fleksibilitet og kunne udskyde frister ved brug af komitologiproceduren,
så den kan tilpasse de retlige rammer til et alternativt scenario, hvis det ikke lykkes at idriftsætte SIS II.
Kommissionens manglende evne til at fastsætte en sandsynlig dato for idriftsættelsen af SIS II er uacceptabel,
da det har afgørende betydning for bedre garantier om sikkerhed, frihed og retfærdighed inden for det
europæiske område. Denne manglende evne rejser også tvivl om gennemsigtigheden i den måde, som
processen er blevet grebet an på.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Dette emnes særligt følsomme karakter berettiger, at man har overladt
arbejdet med betænkningen til et af de medlemmer af denne forsamling, som har engageret sig allermest i
emnet, nemlig min kollega hr. Coelho. Jeg vil gerne ønske ham tillykke med det fine arbejde. Forsinkelserne
i denne proces er beklagelige, men jeg deler hans betænkninger i forhold til, hvor vellykket overgangen bliver,
og i forhold til Parlamentets ret til underretning om udviklingen.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) "Føljetonen" om overgangen fra SIS I til SIS II har simpelthen været
for lang. Jeg stemte således ja til denne betænkning for at understrege behovet for at overholde de fastsatte
frister og afslutte det, som kunne betragtes som dårlig forvaltning i betragtning af de manglende resultater
og de mange ressourcer, der er brugt på at nå målet for denne overgang – indtil videre uden succes. Udspillet
ligger nu hos Kommissionen, men Parlamentet må som budgetmyndighed gøre brug af sine beføjelser og
forbeholde sig retten til at anmode Den Europæiske Revisionsret om at foretage en detaljeret undersøgelse
af forvaltningen af projektet og af de økonomiske konsekvenser, som en fiasko ville få for EU's budget.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jeg ser kun små fremskridt i forhold til ændringsforslagene
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender i denne betænkning. I betænkningen
kræver man faktisk, at Parlamentet inddrages i beslutningsprocessen, og at der kræves en positiv udtalelse
fra Parlamentet, før der kan ske en overgang til version to af Schengen-informationssystemet. Betænkningen
er dog alligevel uacceptabel. Vi kan ikke støtte muligheden for overgang til SIS II – det nye værktøj, som skal
sikre "fuld sikkerhed" – uden at det får konsekvenser.

Dette system gør det muligt at samle flere og flere personlige data til formål, hvis gyldighed kan diskuteres.
Hvilken gyldighed skal vi f.eks. tillægge mistanken om at ville begå en terrorhandling? Hvad værre er, kunne
USA få adgang til disse data. I disse krisetider fortsætter det regerende eurokrati med at opbygge et Europa
præget af konkurrence og overdreven fokus på lov og orden. Nu er det imidlertid mere end nogensinde før
på sin plads at opbygge det Europa præget af solidaritet og samarbejde, som vi behøver.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) På den ene side har vi et Schengen-informationssystem, som fungerer
og kan udvides. Og på den anden side har vi et prestigeprojekt til millioner af euro, som ser ud til at blive en
fiasko. Det er på tide, at vi holder op med at hælde penge i et bundløst hul og i stedet redder, hvad reddes
kan. Hvis EU virkelig ønsker at bruge endnu flere millioner, burde de bruges på grænsebeskyttelse eller på
at hjælpe den indfødte befolkning. I stedet for blot at udbetale en "bonus" for at tage imod flygtninge bør vi
omsider anvende Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling præcist, og den gælder naturligvis ikke
hæren af økonomiske migranter.

Endelig vil jeg gerne understrege, at vi ikke behøver et nyt asylstøttekontor, som vil bidrage yderligere til
asyljunglen og det morads af EU-organer, som sluger millioner af euro. Schengen-området må ikke udvides,
før vi har et velfungerende Schengen-informationssystem. De nye forslag er ikke blot dårligt gennemtænkt.
De virker simpelthen mod hensigten, og derfor undlod jeg at deltage i afstemningen.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg støtter hr. Coelhos betænkning fuld ud.
Schengen-informationssystemet har vist sig at være et glimrende instrument, som egner sig godt til forvaltning
og kontrol inden for EU. Ved udviklingen af systemet har der dog været behov for justering og tilpasning,
også i forhold til yderligere krav, som har vist sig.

Ordførerens forslag harmonerer fint med det synspunkt, at overgangen til anden generation ikke kan udsættes
længere. Vi har behov for effektive instrumenter til at koordinere oplysninger om de personer, som rejser
ind i Schengen-området, og føre kontrol med dem. Derfor støtter jeg hr. Coelhos understregning af behovet
for, at Kommissionen gennemfører anden generation af SIS-systemet så hurtigt som muligt.
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Betænkning: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Før overgangen til det nye SIS er det nødvendigt at foretage hensigtsmæssige
tests og sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Jeg mener, at dette skal gøres
professionelt og grundigt, men jeg deler også ordførerens skuffelse over de gentagne forsinkelser, som
hæmmer overgangen til det nye system.

Desuden mener jeg, at det er nødvendigt at anmode Revisionsretten om at undersøge forvaltningen i denne
sag grundigt.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Det øgede antal medlemsstater har i høj grad kompliceret overgangen fra
første til anden generation af Schengen-informationssystemet. Parlamentet har med rette krævet eksakte,
ajourførte oplysninger om, hvordan det er gået med denne betænkning. Jeg håber, at overgangen gennemføres
så effektivt som muligt, at denne ændring på ingen måde sætter Europas sikkerhed på spil, og at resultatet
bliver tilfredsstillende.

Betænkning: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da spørgsmålet om flygtninge
i Fællesskabet stadig er meget relevant. I øjeblikket koordineres arbejdet med at genbosætte flygtninge i EU
ikke effektivt, og kun 10 medlemsstater genbosætter flygtninge hvert år. Dette resulterer i manglende strategisk
anvendelse af genbosættelser som et instrument i EU's eksterne politik. Jeg glæder mig over Kommissionens
beslutning om at oprette et europæisk asylstøttekontor, som vil kunne hjælpe medlemsstaterne med at
gennemføre genbosættelsesinitiativer og samtidig sikre koordination af politikkerne i EU.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), skriftlig. – (FR) EU bidrager langt mindre end USA og Canada til at modtage
og genbosætte flygtninge fra tredjelande. Jeg stemte for Parlamentets initiativbetænkning om etablering af
et fælles genbosættelsesprogram på EU-plan. Ifølge betænkningen skal der etableres et ambitiøst og bæredygtigt
genbosættelsesprogram inden for EU, ligesom der skal ydes økonomisk støtte til de medlemsstater, der er
indstillet på at deltage programmet.

I betænkningen anføres desuden vores uenighed med Rådets vision. Rådet ønsker at tage udgangspunkt i
flygtningenes nationalitet, når det skal besluttes, hvem der skal genbosættes først. Ud over flygtningenes
geografiske oprindelse ønsker vi, at der oprettes en kategori for "udsatte flygtninge" (kvinder og børn, der
udsættes for vold og udnyttelse, uledsagede mindreårige, personer med behov for sundhedspleje, torturofre
osv.). Disse personer skal altid prioriteres.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Det er afgørende, at EU har en fair og realistisk
indvandringspolitik. Jeg hilser derfor dette effektive, fornuftige og bæredygtige genbosættelsesprogram
velkommen. Det rummer en holdbar løsning for flygtninge, som ikke kan vende tilbage til deres
oprindelsesland. Programmet kan bidrage til at gøre illegal immigration mindre attraktiv for flygtninge, som
gerne vil have adgang til EU. For at sikre et vellykket og effektivt genbosættelsesprogram skal voksne flygtninge
have adgang til jobmuligheder, og de mindreårige skal straks integreres i skolerne. Derfor er det afgørende
at sikre vejledning i forhold til uddannelse og arbejde. De opfølgende foranstaltninger skal varetages af diverse
enheder inden for den offentlige sektor (f.eks. kommunerne), civilsamfundet, ngo'er, velgørende organisationer,
skoler og sociale tjenester. Det er meget vigtigt at opnå et godt samarbejde blandt disse. Jeg opfordrer
medlemsstaterne til at fremme etableringen af private finansieringsmekanismer og mere omfattende
offentlig-private initiativer, som kan understøtte det europæiske genbosættelsesprogram.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Det er positivt, at antallet af medlemsstater, der deltager i disse
genbosættelsesprogrammer, har været stigende i de seneste år. Ikke desto mindre er det kun 10 medlemsstater,
der genbosætter flygtninge hvert år, og der findes hverken koordination blandt disse eller et fælles
EU-genbosættelsesprogram. Det er vigtigt, at medlemsstaterne udviser solidaritet i forhold til hinanden og
deler ansvaret for at overholde vores internationale forpligtelser.

Et effektivt og bæredygtigt europæisk genbosættelsesprogram vil rumme fordele for de flygtninge, der
genbosættes, for medlemsstaterne og for selve EU, da det vil give Unionen en førende rolle inden for det
humanitære område på internationalt plan. Det er ønskeligt at opnå en multilateral tilgang med deltagelse
af alle relevante aktører på lokalt plan, og samtidig vil FN's Højkommissariat for Flygtninge spille en afgørende
rolle.
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Hvis EU's genbosættelsesprogram skal være effektivt, skal det sikre holdbare beskyttelsesforanstaltninger og
løsninger, og der skal oprettes mekanismer til samarbejde og koordination blandt medlemsstaterne.
Programmet skal rumme mulighed for at udveksle eksempler på bedste praksis, udforme en fælles strategi
og mindske omkostningerne ved genbosættelse. Jeg vil gerne lykønske ordføreren, hr. Tavares, med den fine
betænkning, og jeg støtter hans forslag om at oprette en genbosættelsesenhed, som gør det muligt at
koordinere og lette genbosættelsesprocessen.

Robert Dušek (S&D), skriftlig. – (CS) Forslaget til forordning vedrørende EU's program til forvaltning og
regulering af genbosættelser vil primært skulle tage hånd om flygtninges bosættelse i deres nye omgivelser
og tilpasning til dem. Humanitære katastrofer og andre uforudsigelige hændelser kan udløse en bølge af
flygtninge, som vi skal kunne reagere på i fællesskab på EU-plan. Jeg kan imidlertid ikke acceptere flygtninge,
som af politiske årsager søger asyl inden for EU. Jeg kan ikke forestille mig, at der i nogen EU-medlemsstat
ville være retsgrundlag for at forfølge en borger af politiske årsager. De lokale myndigheder bør altid deltage
i et genbosættelsesprogram på frivillig basis, sådan som det er tilfældet med medlemsstaternes deltagelse.

Nogle lande er vant til at have et stort antal fremmede i lokalbefolkningen, mens det for andre er noget helt
nyt. For at undgå fobier og bekymringer i forhold til fremmede i visse lande eller områder bør vi respektere
deres interesse eller manglende interesse for at deltage. Af hensyn til genbosættelsesprogrammets
overensstemmelse og komplementaritet med andre EU-politikker på asylområdet ville det i øvrigt være
passende at koordinere det foreslåede program inden for rammerne af det europæiske asylstøttekontor.
Trods ovennævnte forbehold støtter jeg betænkningen som helhed.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Genbosættelse af flygtninge har vist sig at være nødvendig i tilfælde, hvor
de modtagende tredjelande ikke har kunnet yde dem sikkerhed og et indkomstgrundlag, så de kunne bosætte
sig i landet. Derfor føler diverse aktører på området et behov for, at dette problem bekæmpes på europæisk
plan, og det fælles EU-genbosættelsesprogram, som Kommissionen foreslår, kunne være det rette middel til
at løse problemet. Uanset hvilken model der vinder i sidste ende, er der tydeligvis et presserende behov for,
at medlemsstaterne i højere grad samarbejder indbyrdes og med de lande, hvor flygtningene først har bosat
sig, for at sikre en varig, bæredygtig og sammenhængende løsning på dette alvorlige humanitære problem.

Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Europas borgere må ikke lade sig narre af emnet for denne betænkning,
som er genbosættelse. Der er ikke tale om en form for hjælpepakke med det formål at repatriere immigranter.
Det handler derimod om på EU's territorium og på anbefaling fra FN's Højkommissariat for Flygtninge at
modtage mennesker, som allerede har søgt asyl i et tredjeland, fordi det første asyl- eller tilflugtsland af en
eller anden grund ikke passer dem eller FN. Dette er endnu et ufatteligt incitament til socioøkonomisk betinget
immigration, der camoufleres under dække af en ansøgning om international beskyttelse, mens et europæisk
asylstøttekontor i stadig højere grad vil få ansvaret for at fordele ansøgerne over hele EU, uanset om vi kan
lide det eller ej. Vi kan da ikke bare overlade det til FN og de første asyllande at foretage de fornødne kontroller.
Vi kan da ikke tolerere, at et europæisk kontor fortæller medlemsstaterne, at de skal modtage de og de
personer med den og den status på deres territorium. Ifølge UNHCR findes der 750 000 mennesker i verden,
som kunne søge om asyl. Det kan da ikke være meningen, at vi skal modtage alle disse mennesker i vores
lande, efter ordre fra denne instans, Dette er fuldstændig uansvarligt.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Kun 10 EU-medlemsstater, herunder Portugal, modtager flygtninge med
henblik på genbosættelse. Det må vi gøre noget ved. Vi må finde løsninger og incitamenter, som får
størstedelen af medlemsstaterne til at indvilge i at genbosætte flygtninge. Udviklingen af dette program er
et vigtigt skridt i denne retning. Det vil også bidrage til at øge EU's inddragelse i genbosættelse på globalt
plan og derved få indvirkning på EU's ambitioner om at spille en hovedrolle i forhold til humanitære spørgsmål
på verdensplan.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg støtter hr. Tavares' betænkning. Som jeg understregede i forhold
til oprettelsen af en europæisk flygtningefond, kræver problemet en europæisk indgangsvinkel og
fremgangsmåde.

Jeg mener, at procedurerne for tildeling af flygtningestatus bør harmoniseres for at opnå dette. Der må ikke
være uoverensstemmelser vedrørende disse procedurer på europæisk plan. Et fælles koncept ville forhindre
"migration" af flygtninge blandt EU-landene og åbne mulighed for mere hensigtsmæssig forvaltning. Jeg
mener derfor, at et fælles program vil føre os i den rigtige retning. Endelig skal et effektivt
EU-genbosættelsesprogram sikre beskyttelse og varige løsninger, ikke blot i forhold til flygtningenes situation
på længere sigt, men også i forhold til behovet for hurtige og hensigtsmæssige reaktioner i nødsituationer.
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Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) Godkendelsen af det europæiske program til genbosættelse
af flygtninge fra tredjelande i EU-medlemsstaterne er et skridt i den rigtige retning, og jeg stemte naturligvis
for betænkningen, i forhold til hvilken jeg var ordfører for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater). Faktisk er det meget vigtigt at opbygge solidaritet mellem EU og tredjelandene vedrørende
flygtningespørgsmål. Vi bliver dog snart nødt til at udvise den samme solidaritet inden for EU ved at oprette
et internt program vedrørende udvisning for at afbøde det uforholdsmæssigt store pres på nogle medlemsstater
sammenlignet med andre. Pilotprogrammet i Malta er et meget godt eksempel i denne henseende.

Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig. – (PL) Det er godt, at vi har oprettet et fælles
EU-genbosættelsesprogram. Antallet af flygtninge, som har behov for genbosættelse, vokser i modsætning
til antallet af lande, der kan modtage dem. De medlemsstater, der modtager flygtninge, er dog ofte nogle af
de fattigste, og deres ressourcer tillader dem ikke at modtage mange mennesker. Genbosættelse bør kun
anvendes som en sidste udvej, når flygtninge hverken kan vende tilbage til deres hjemland eller finde et sikkert
tilflugtssted i et tredjeland. Medlemsstaterne bør vedtage et mere ambitiøst program, som sikrer kvalitet og
effektivitet i genbosættelserne.

Vi må støtte oprettelsen af mekanismer til privat finansiering og anvendelsen af flere offentlige og retlige
initiativer, som styrker det europæiske genbosættelsesprogram. Der skal rettes særlig opmærksomhed mod
de menneskelige ressourcer, som kræves i det nuværende og i kommende EU-genbosættelsesprogrammer,
så vi kan indføre en procedure, der åbner mulighed for bedste praksis vedrørende tilpasning og integration
af flygtninge i det modtagende samfund.

Målsætningen er at etablere et fælles EU-genbosættelsesprogram, så antallet af genbosatte personer kan øges
og deres situation i EU forbedres takket være et tættere samarbejde blandt regeringerne i EU's medlemsstater.
Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at flere EU-medlemsstater deltager i EU's genbosættelsesprogram,
hvilket vil sætte gang i et politisk og praktisk samarbejde blandt medlemsstaterne vedrørende permanent
beskyttelse af fremmede.

Betænkninger: Rui Tavares (A7-0125/2010 – A7-0131/2010), Carlos Coelho (A7-0126/2010 –
A7-0127/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jeg stemte for disse betænkninger som aftalt med
ordførerne under vores drøftelser i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Betænkning: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

Maria Badia i Cutchet (S&D). skriftlig. – (ES) I betænkningen, som størstedelen af medlemmerne forhåbentlig
vil stemme for, evalueres fremskridtene med hensyn til uddannelsespolitikken for almene og erhvervsfaglige
uddannelser på europæisk plan i perioden 2007-2009. Der gøres desuden rede for identificerede udfordringer
i forbindelse med initiativet "Nye kvalifikationer til nye job". Det understreges, at der fortsat er for mange
mangler inden for uddannelse af unge, både med hensyn til at ruste dem til de nye sektorer i økonomien og
med hensyn til at bibringe dem færdigheder til at udvikle sig i et Europa og en verden præget af stadig større
åbenhed og indbyrdes afhængighed. 2020-strategien afspejler betydningen af almen og erhvervsfaglig
uddannelse for en vellykket imødegåelse af de sociale og økonomiske udfordringer, som vi står over for i
det næste årti. I lyset af den økonomiske krise i EU vil jeg derfor gerne understrege betydningen af at fastholde
budgetterne for uddannelse og erhvervsuddannelse på nationalt plan og på EU-plan.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg støttede denne betænkning, da jeg mener, at vi skal forbedre
kvaliteten af almen og erhvervsfaglig uddannelse i EU. Retningslinjerne i Lissabonstrategien vil desværre
ikke blive gennemført før ved udgangen af 2010. På trods af fremgang i de seneste år er mange europæiske
borgere stadig ikke tilstrækkelig uddannede, og en tredjedel af den europæiske befolkning har
uddannelsesmæssige kvalifikationer på et meget lavt niveau. Det er også bekymrende, at stadig flere unge
forlader skolen for tidligt og ikke efterfølgende erhverver nogen kvalifikationer. Jeg mener, at det er meget
vigtigt snarest muligt at påbegynde gennemførelsen af en politik, der har til formål at forbedre kvaliteten af
almen og erhvervsfaglig uddannelse i medlemsstaterne. Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsgiverne
bør arbejde tæt sammen med udbydere af almen og erhvervsmæssig uddannelse med henblik på at sikre et
højere uddannelsesniveau og et bredere anvendelsesområde for at opfylde de faglige sektorers og
arbejdsmarkedets behov.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningen om gennemførelse af "arbejdsprogrammet
for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010", da betænkningen indeholder en række meget vigtige punkter,

49Europa-Parlamentets forhandlingerDA18-05-2010



som forhåbentlig vil blive afspejlet konkret i EU's politikker og efterfølgende gennemført fuldt ud i
medlemsstaterne.

Jeg tænker især på punkterne om erhvervsuddannelse og sammenhængen mellem uddannelse og
arbejdsmarkedets behov. Ud fra denne betragtning håber jeg, at det vil blive anerkendt, at det er nødvendigt
at styrke forbindelserne mellem institutionerne, navnlig erhvervsuddannelsesinstitutionerne, og erhvervslivet,
både af hensyn til den fremtidige udvikling af vores uddannelsessystem og vores økonomiske system, der
næsten udelukkende består af SMV'er.

Det er uden tvivl en god idé at fremme forskellige former for partnerskaber mellem nationale og lokale
produktionsvirksomheder og uddannelsessektoren. Det vil gøre det nemmere for skolerne at tilpasse deres
uddannelsesprogrammer til reelle lokale behov og den økonomiske verden, der afspejler disse behov, for
ikke at nævne den kendsgerning, at det også vil gøre det nemmere for skolerne at overvinde det evige problem
med at finde tilstrækkelige midler til at sikre de unge en direkte brugbar erhvervsrelateret uddannelse på højt
niveau.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det er på tide at revurdere
Lissabonmålene inden for uddannelse og erhvervsuddannelse og vurdere de fremskridt, der er sket på dette
område. Jeg glæder mig over, at et af de vigtigste mål i den nye Europa 2020-strategi er at forbedre
uddannelsesniveauet, nedbringe antallet af elever, der forlader skolen uden kvalifikationer, og øge den andel
af befolkningen, der har afsluttet en videregående eller tilsvarende uddannelse. For det første vil jeg gerne
understrege, at på grund af den hurtige udvikling inden for informations- og kommunikationsteknologi
bliver undervisningsmiljøerne stadigt mere komplekse og forskelligartede, og det er nødvendigt at foretage
en tilpasning til nye behov i en verden under forandring. Det er således nødvendigt at ændre skolernes og
universiteternes læseplaner under hensyntagen til nye markedsbehov. Jeg mener for det andet, at der skal
gøres en yderligere indsats for at fremme videreuddannelse af personer fra ringere kår. Et af de vigtigste mål
i dette program er moderniseringen af den erhvervsfaglige uddannelse og de videregående uddannelser. Der
er med andre ord et stadigt voksende behov for tættere forbindelser med erhvervslivet, og det er af afgørende
betydning at udvikle mere attraktive kvalifikationsperspektiver og bedre muligheder for mobilitet for
studerende på de erhvervsfaglige uddannelser. Jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet navnlig har
understreget, at vi skal lette integrationen af handicappede i almen og erhvervsfaglig uddannelse. Jeg er også
enig i, at vi skal afsætte tilstrækkelige midler for at sikre integrationen af handicappede i almen og
erhvervsfaglig uddannelse.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Almen og erhvervsfaglig uddannelse af høj kvalitet er en
forudsætning for den enkeltes selvrealisering, ligestilling, bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom,
aktivt borgerskab og social samhørighed. Det er helt afgørende at forbedre kvaliteten af almen og
erhvervsmæssig uddannelse til alle studerende for at opnå bedre resultater og kompetencer. Kun på denne
måde kan vi gennemføre den nye sociale dagsorden for muligheder, adgang og solidaritet og bidrage til at
skabe flere og bedre job. Vi skal fremme mobilitet mellem højere uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet,
og erhvervsuddannelserne skal fremmes med henblik på at fremme elevcentreret læring og erhvervelsen af
kompetencer som iværksætterånd, interkulturel forståelse, kritisk tænkning og kreativitet. Jeg opfordrer
også medlemsstaterne til at ajourføre dagsordenen for videregående uddannelse og især til at koordinere
undervisningsplanerne med arbejdsmarkedets krav.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Med Lissabontraktaten er der kommet stadig mere fokus på politikker
for almen og erhvervsfaglig uddannelse i EU. Jeg glæder mig derfor over betænkningen som helhed, herunder
navnlig over Kommissionens meddelelse "Nøglekompetencer i en verden under forandring". Jeg er imidlertid
bekymret over misforholdet mellem de færdighedsniveauer, der erhverves i skolerne, og kravene på
arbejdsmarkedet i EU.

Et klart tilsagn om at prioritere erhvervsuddannelse og livslang læring vil i høj grad bidrage til en vellykket
gennemførelse af initiativet "Nye kvalifikationer til nye job" i lighed med udviklingen af tværfaglige
nøglekompetencer som f.eks. digital kompetence, læringskompetence, sociale kompetencer,
medborgerkompetencer, sportslige og kunstneriske kompetencer, initiativ og iværksætterånd og kulturel
bevidsthed.

Hvis de kommende generationer skal være i stand til at rette op på det nuværende misforhold mellem
erhvervede færdigheder og arbejdsmarkedets krav, mener jeg således, at det er af afgørende betydning at
sikre en førskoleundervisning af høj kvalitet som et redskab til tidlig indlæring af grundlæggende færdigheder.
Jeg mener også, at det er afgørende, at der inden for uddannelse på grundskole- og gymnasieniveau er fokus
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på mere specifikke færdigheder som f.eks. beherskelse af fremmedsprog og tilpasning til behovene i de
lokalsamfund, hvor skolerne er beliggende. Det er også meget vigtigt, at de videregående uddannelser tilpasses
arbejdsmarkedets, virksomhedernes og samfundets behov generelt.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om nøglekompetencer i en verden under
forandring: gennemførelsen af "arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010". På trods
af en række forbedringer har vi stadig langt fra opfyldt Lissabonmålene inden for uddannelse og
erhvervsuddannelse. I betænkningen undersøges det, hvad der gik galt, og der redegøres for udfordringer,
der endnu ikke er blevet imødegået, som f.eks. et tættere samarbejde inden for almen og erhvervsfaglig
uddannelse og livslang læring.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg har beskæftiget mig med uddannelsesområdet i statsforvaltningen i
mit hjemland, og jeg finder det dybt beklageligt, at der til stadighed anvendes de forkerte indikatorer på dette
område. Jeg er bange for, at dette problem i høj grad skyldes, at en bestemt læringsideologi tilsyneladende
er helt fraværende i Kommissionens meddelelse og Parlamentets beslutning. Der henvises således overhovedet
ikke til "kvalifikationer", "strenghed", "indsats", "koncentration" og "disciplin", og "videnoverførsel" og
"udenadslære" betragtes som mindre vigtige end "evner" og "holdninger" baseret på "grundlæggende
færdigheder".

Det ville være nyttigt, hvis politikerne holdt op med at bekymre sig om statistikker og i stedet tog fat på
årsagen til problemet og droppede metoder, der involverer en masse snak og ansvarsfritagelse af alle de
berørte aktører i uddannelsessektoren, og statistisk camouflage. De skal i stedet indføre metoder, hvor der
frem for alt er fokus på indhold og kognitive processer, på effektiv læring og undervisning. Der skal være
mindre fokus på meningsløse fælles holdninger, om end de er velmente. I lyset af beslutningens generelt
positive indhold vil jeg stemme for, men ikke uden at påpege, at jeg er dybt uenig i denne holdning til det
fremtidige uddannelsessystem.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Almen og erhvervsfaglig uddannelse er helt klart af meget stor
betydning grundet de stadige videnskabelige og teknologiske fremskridt og den stigende brug af videnskabelig
og teknisk viden i produktionsprocesser. I denne forbindelse understreges det i betænkningen, at "det er
vigtigt at indføre politikker, der har til formål at forbedre kvaliteten af almen og erhvervsmæssig uddannelse",
og det mener vi naturligvis også.

I denne sammenhæng henvises der imidlertid ikke engang til statsskolernes betydning for opfyldelsen af
dette mål, hvilket er nødvendigt, og der henvises heller ikke til følgerne af den manglende investering i
statsskoler eller det forhold, at mange unge ikke har adgang til almen og erhvervsfaglig uddannelse.
Betænkningen indeholder i stedet en misforstået og tvetydig henvisning til behovet for at intensivere
"samarbejdet mellem den offentlige og den private sfære". Med hensyn til videregående uddannelse er der
ikke blevet foreslået tiltag, der sikrer de nødvendige forbedringer på uddannelsesområdet inden for rammerne
af Bolognaprocessen. I lande som Portugal er det tværtimod blevet værre, ikke mindst i det statslige system.

Vi er nødt til at understrege og fordømme opfordringen til "fleksibilitet", der tvinger unge ind i usikre,
midlertidige og dårligt lønnede job. Vi er heller ikke enige i betragtningen om, at frivilligt arbejde kan være
en erstatning for job, idet det forværrer udnyttelsen af unge, der gerne vil ind på arbejdsmarkedet.

Emma McClarkin (ECR), skriftlig. – (EN) Jeg og mine britiske kolleger er i vid udstrækning enige i denne
betænkning. Vi støtter fortsat bestræbelser på at udvikle strategier for livslang læring og fremme
erhvervsuddannelserne og en bedre integration af nøglekompetencer som f.eks. fremmedsprog, matematik
og videnskab. Vi mener desuden, at det vigtigste er at sikre, at arbejdsmarkederne er tilstrækkelig fleksible,
således at unge kan finde arbejde.

Vi støtter imidlertid ikke henstillingen i betænkningen om, at alle indvandrerbørn skal modtage
modersmålsundervisning. Vi mener, at dette vil være ekstremt uhåndterligt, dyrt og ineffektivt, navnlig i
skoler med børn med meget forskellig sproglig baggrund, og at det ikke vil fremme indvandrernes integration
i lokalsamfundene. Uddannelsespolitik henhører desuden under – og bør forsat henhøre under – de enkelte
nationalstaters kompetence. Vi stemte derfor imod betænkningen.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Efter lanceringen af Lissabonstrategien i 2000 er der blevet gennemført
en række initiativer, der har til formål at nå det mål, der er blevet fastsat af Det Europæiske Råd, om at gøre
EU til "den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden inden 2010". Det er
vigtigt at satse på almen og erhvervsfaglig uddannelse, og i denne forbindelse skal uddannelsessystemernes
kvalitet og effektivitet forbedres. Der skal satses på uddannelse af lærere og pædagoger, alle skal have adgang
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til uddannelse og erhvervsuddannelse, undervisningsprocessen skal gøres mere attraktiv, systemerne for
almen uddannelse og erhvervsuddannelse skal åbnes over for verden, og forbindelserne til arbejdsmarkedet
skal styrkes. Harmoniseringen af målene i en ramme for nøglekompetencer var et vigtigt skridt hen imod
opfyldelsen af de fastlagte mål for 2010, der imidlertid ikke blev nået fuldt ud. I forbindelse med gennemgangen
og vurderingen af det arbejde, der er blevet gjort indtil videre, er dette dokument navnlig vigtigt, hvis det
betragtes som grundlag for udviklingen af genopretningsstrategier for at nå de mål, der oprindeligt blev
fastlagt for uddannelsessektoren, under hensyntagen til det nye forslag om en strategisk ramme for europæisk
samarbejde i denne sektor, dvs. arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Uddannelse er vigtig, men i realiteten har en god uddannelse og
erhvervsuddannelse i lang tid ikke været nogen garanti for beskæftigelse for slet ikke at tale om et godt job.
I stedet for at investere midler i ordentlige uddannelsesprogrammer agter man at give lavt kvalificerede
arbejdstagere adgang til EU ved hjælp af alle mulige forskellige former for kort, og det anses for unødvendigt
at indføre overgangsperioder på arbejdsmarkedet. I lyset af de grundlæggende betingelser, der henvises til,
er uddannelsesprogrammet utilstrækkeligt, og jeg stemte derfor nej.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Anerkendelsen af, at almen og erhvervsfaglig uddannelse er væsentlig
for, om morgendagens vidensamfund og økonomi får succes, er ikke længere en myte. Den er grundlaget
for vores samfund og for vores egen fremtid og for de kommende generationers fremtid.

Almen uddannelse (børnehave, grundskole, gymnasium, videregående uddannelse) og erhvervsfaglig
uddannelse af høj kvalitet er en forudsætning for Europas muligheder for at tage udfordringerne op, herunder
inden for rammerne af EU 2020-strategien. Jeg er enig i, at der kan anvendes forskellige strategier, f.eks.
fremme af udviklingen af lærernes kompetence, ajourføring af evalueringsmetoder og indførelse af nye
metoder til tilrettelæggelse af læringen. Jeg støtter betænkningen og lykønsker ordføreren, der er været lydhør
under udarbejdelsen af betænkningen.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) Jeg stemte for betænkningen om nøglekompetencer i en
verden under forandring: gennemførelsen af "arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse
2010". I betænkningen anlægges en samlet tilgang til opgradering og tilpasning af uddannelsessystemet til
nutidens krav. Det er af afgørende betydning for det fremtidige uddannelsessystem at identificere årsagerne
til, at Bolognaprocessens mål om konvergens mellem medlemsstaterne inden for videregående uddannelse
ikke er blevet nået, at tilpasse uddannelsessystemerne for at give de europæiske lande styrke til at overvinde
den økonomiske krise og genoptage bæredygtig vækst, og at udbrede nye teknologier på alle
uddannelsesniveauer. Derfor stillede jeg ændringsforslag desangående, der blev vedtaget af Kultur- og
Uddannelsesudvalget.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig meget over vedtagelsen i dag af
betænkningen udarbejdet af min catalanske kollega fra S&D-Gruppen, Maria Badia i Cutchet, om det meget
vigtige spørgsmål om uddannelse og erhvervsuddannelse som nøglekompetencer i en verden under forandring.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne betænkning og vil gerne
understrege betydningen af, at alle europæere erhverver grundlæggende færdigheder. Antallet af unge, der
ikke kan læse ordentligt, når de er fyldt 15 år, stiger støt (21,3 % i 2000 og 24,1 % i 2006). Idet den europæiske
strategi er fokuseret på arbejdspladser af høj kvalitet og en intelligent økonomi, vil denne videnkløft
marginalisere en stadig større del af befolkningen. Medlemsstaterne skal indarbejde denne prioritet om at
erhverve grundlæggende færdigheder (læsning, skrivning og matematik) i deres uddannelsesprogrammer,
inden eleverne specialiserer sig. Det er desuden afgørende at tilegne sig fremmedsprog. Som engelsklærer er
jeg særlig opmærksom herpå. Det forhold, at en række europæiske lande er sakket bagud med hensyn til
fremmedsprogsundervisning, lukker mange døre for de studerende på et tidspunkt, hvor jobbene i stigende
grad bliver internationale. Endelig er det en stor uddannelsesmæssig udfordring i Europa at tilpasse
uddannelsesmodellerne til de nye erhverv inden for den grønne og den digitale økonomi. Derfor er støtte
til livslang læring af afgørende betydning for en fleksibel karrierevej, der er tilpasset fremtidens job.

Joanna Senyszyn (S&D), skriftlig. – (PL) Jeg støttede med glæde betænkningen om arbejdsprogrammet for
uddannelse og erhvervsuddannelse 2010, og jeg håber, at forslagene i programmet gennemføres hurtigt.
Som akademiker, lærer og professor med mange års erfaring lægger jeg særlig vægt på nødvendigheden af
at fremme mobiliteten mellem højere uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og erhvervsuddannelserne.
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En tidssvarende højere uddannelse bør forberede de studerende grundigt til arbejdsmarkedet. Ud over relevant
viden bliver kompetencer som iværksætterånd, interkulturel forståelse og kreativitet stadig vigtigere og spiller
en afgørende rolle på linje med formel uddannelse i opnåelsen af en vellykket karriere.

I denne forbindelse er uddannelse således meget vigtig. Det er også afgørende at træffe effektive foranstaltninger
for at øge kvindernes repræsentation inden for videnskab og videnskabelig forskning. Jeg har allerede anmodet
Kommissionen om at udtale sig om dette spørgsmål og overveje muligheden for at etablere særprogrammer
med henblik på at sikre lige muligheder for kvinder på det videnskabelige område.

I lyset af de alarmerende statistikker vedrørende europæernes kvalifikationer – der bl.a. viser, at 77 mio.
mennesker eller næsten en tredjedel af EU's befolkning mellem 25 og 64 enten ikke har nogen eller kun
meget ringe formelle kvalifikationer – mener jeg, at denne betænkning er et yderst vigtigt redskab til fremme
af videnskab og erhvervskvalifikationer. Jeg opfordrer derfor EU-medlemsstaterne og Kommissionen til at
gennemføre forslagene i programmet effektivt.

Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig. – (PL) Uddannelse har vigtige sociale funktioner, åbner døre og
skaber bedre fremtidsudsigter. Vi skal derfor sætte alt ind på at bidrage til uddannelsen af unge gennem
EU-programmer og legater kombineret med nationale foranstaltninger. I en tid præget af globalisering, øget
konkurrence og hurtig udvikling er det vigtigt at deltage i livslang læring.

Gennem udveksling af studerende, f.eks. under Erasmusprogrammet, uddyber vores unge ikke blot deres
viden om særlige emner, men udvider også deres horisont. Oplevelsen af nye kulturer og sprog og etableringen
af internationale kontakter skaber stærkere bånd i Europa og bidrager til at skabe den europæiske identitet.
Europas mål er at være på forkant inden for videnskab og udvikling, innovation og nye teknologiske løsninger,
hvilket skaber grundlag for en bedre forvaltning af energiressourcer.

Vi sætter vores lid til de unge, så vi er nødt til at prioritere denne gruppe højt. Unge, der har afsluttet deres
universitetsuddannelse, har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet, da arbejdsgiverne meget ofte
lægger vægt på erhvervserfaring, som unge mennesker ikke har på dette tidspunkt i deres liv. Vi er derfor
nødt til at fremme dialogen mellem universiteterne og virksomhederne, tilpasse uddannelserne til
arbejdsmarkedets behov og lægge vægt på placering og praktisk erfaring, hvilket gør det nemmere at finde
arbejde.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Livremmen er blevet spændt ind i hele Europa – en smertelig og
streng foranstaltning – og det kan nu mærkes. Ofre og kompromiser er blevet en del af dagligdagen i mange
sektorer i EU, men det er vigtigt (navnlig i en økonomisk nedgangsperiode), at vi ikke forsømmer vores
forpligtelser på grundlæggende politikområder som uddannelse. Som historien har vist, er det værd at kæmpe
for uddannelse – uanset om der er tale om de hemmelige uddannelsesinstitutioner i det nazibesatte Europa
eller systemkritikernes "flyvende universitet" under Stalin. Som følge af den globale økonomiske krise er vi
nødt til at tilpasse os igen. Erhvervsuddannelserne skal tilpasses arbejdsmarkedets behov. Læsefærdigheden
i Europa skal forbedres, idet Europa er langt bagefter USA og Japan på dette område. Vi er nødt til at rette
op på dette misforhold. Det er ikke kun vigtigt at styrke læse- og regnefærdighederne og computerkyndigheden
blandt unge, men også blandt voksne arbejdsløse fra de lavere socioøkonomiske klasser. Livslang læring fra
vugge til grav samt programmer med "alternative muligheder" for voksne med begrænsede evner er ikke
kun af stor betydning for stimuleringen af økonomien og arbejdsmarkedet, men også for social inddragelse
og aktivt medborgerskab. Det er vores pligt at øge kvaliteten af almen og erhvervsfaglig uddannelse i Europa
og gøre uddannelserne mere attraktive. Det er en langvarig kamp, men det er værd at kæmpe for.

Betænkning: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Administration og ledelse af virksomheder er et område,
der giver anledning til nye bekymringer, navnlig under den nuværende krise, selv om dette område er blevet
reguleret løbende. Det er rent faktisk tvingende nødvendigt at gøre ledelsen ansvarlig, og jeg tænker ikke
kun på administratorerne, for at reducere systemrisici. Eventuelle finansielle problemer i selskaber i strategiske
sektorer, der enten har en stor omsætning eller en betydelig markedsandel, berører naturligvis ikke kun
aktionærernes interesser, men også "aktørerne", dvs. kreditorer, ansatte og den pågældende sektor eller stat.

I lyset heraf medvirker mit ændringsforslag om at gøre bestyrelsesmedlemmerne ansvarlige ved at stille krav
om, at en procentdel af bestyrelsesmedlemmerne er lønnede fagfolk, til at reducere systemrisiciene, idet det
i dag ikke altid længere er tilstrækkeligt at være aktionærens repræsentant, hvis de pågældende selskabers
finansielle situation og stabilitet som påpeget ikke kun berører den egentlige investeringsinteresse i form af
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ejerskab af aktiekapital. For at fremme aktionærernes ofte passive deltagelse i disse selskaber, når aktieandelen
er for lille, bør der indføres regulering om elektronisk afstemning.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Virksomhedsledelse og etik er et vigtigt spørgsmål, navnlig i den nuværende
situation, hvor mange aktionærer taber på deres investeringer, idet en række principper på dette område
ikke overholdes. Gode ansvarlige ledere med fokus på etik er af afgørende betydning for en afbalanceret
beslutningstagning, der er grundlaget for konkurrencedygtige virksomheder. Når vi taler om regulering af
visse former for etisk adfærd, må vi ikke glemme princippet om privat autonomi, og at der må være grænser
for reguleringen af visse former for adfærd.

Jeg mener også, at det er meget vigtigt, at aktionærerne deltager mere i og påtager sig et større ansvar for at
sikre, at gode ledere belønnes af markedet, og at mindre etiske ledere straffes, således at deres adfærd ikke
skader aktionærernes rettigheder eller har en negativ indvirkning på hele markedet.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den seneste finanskrise har gjort det mere påtrængende at tage fat på de
etiske aspekter ved en mere ansvarlig virksomhedsledelse. Aflønningsordninger og virksomhedsledelse for
så vidt angår aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede virksomheder skal være baseret på etiske
principper, som sikrer, at vi undgår situationer som dem, vi har set for nylig, hvor der blev udbetalt bonusser
til ledelsen i selskaber, der umiddelbart herefter indgav konkursbegæring eller kom i alvorlige vanskeligheder.
EU skal have en bæredygtig produktionsmodel og social og miljømæssig model, der er til gavn for alle, dvs.
selskaber, aktionærer og arbejdstagere. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg støtter Lehne-betænkningen. Den seneste finanskrise har vist, at
det er nødvendigt at se nærmere på aflønningspolitikker for virksomhedsledere. Jeg er enig med ordføreren
i, at der skal træffes bindende foranstaltninger, der har til formål at sikre, at aflønningens variable komponent
(bl.a. bonusser og aktieoptioner) ikke fører til for risikable investeringspolitikker, der ikke har tilstrækkelig
bund i realøkonomien.

Der er tilsyneladende således brug for lovgivningsforanstaltninger, der giver os mulighed for at løse problemet
med forskellige nationale aflønningsregler for virksomheder, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende
fusioner. Det er nødvendigt at sætte fokus på etiske spørgsmål, navnlig i den finansielle sektor, ikke kun ud
fra et moralsk synspunkt, men også frem for alt ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. Vi skal i denne
forbindelse indføre ensartede generelle retningslinjer.

Evelyn Regner (S&D), skriftlig. – (DE) Jeg stemte for initiativbetænkningen om etiske spørgsmål vedrørende
virksomhedsledelse, da jeg frem for alt støtter Europa-Parlamentets krav om fremme af kvinders mulighed
for at blive udnævnt til ledende stillinger og kravet til Kommissionen om at indføre en ordning for besættelse
af stillinger i virksomheders beslutningstagende organer, stillinger i andre organer og stillinger helt generelt.
Jeg beklager imidlertid samtidig, at mit ændringsforslag, hvilket ville have gjort dette obligatorisk, udgik i
den endelige beslutning.

Europa-Parlamentet burde have stillet større krav. Med hensyn til aflønningspolitikken vil jeg også gerne
understrege, at der rent faktisk er en række alvorlige forskelle, og at principperne i EU-direktiverne om lige
løn og ligebehandling af mænd og kvinder skal overholdes og fremmes. Jeg mener, at disse grundlæggende
principper skal gøres obligatoriske i alle medlemsstaterne, og at der skal indføres et sanktionssystem for
manglende overholdelse.

Betænkning: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg støttede Papanikolaou-betænkningen, fordi jeg er klar over,
at en række grupper i samfundet allerede er blevet ramt af følgerne af den økonomiske og finansielle krise,
navnlig unge europæere, der har en alarmerende høj risiko for at blive ramt af arbejdsløshed.

Jeg mener derfor, at det er EU-institutionernes pligt at udforme en veldefineret strategi, som kan udnytte de
eksisterende efteruddannelses- og mobilitetsprogrammer fuldt ud (f.eks. Comenius, Erasmus og Leonardo
da Vinci), og samtidig styrke sammenhængen mellem efteruddannelsestilbud, kompetencer og
arbejdsmarkedets krav og behov for at gøre den nødvendige overgang mellem erhvervs- og efteruddannelse
mere smidig og sikker.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg støtter denne beslutning, fordi vi, når vi udformer dagens
politikker, har et stort ansvar over for unge og kommende generationer. EU råder over vigtige
ungdomspolitiske instrumenter, men det er nødvendigt, at medlemsstaterne udnytter disse instrumenter i
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fuld udstrækning og formidler og integrerer dem. Jeg er foruroliget over det øgede antal unge, der er
arbejdsløse, underbeskæftigede, eller som ikke har nogen jobsikkerhed, især under den nuværende økonomiske
krise. Det er meget vigtigt at sikre et ungdomsperspektiv i Lissabonstrategien efter 2010 og i Europa
2020-strategien. Jeg støtter også forslaget om at udvikle passende foranstaltninger med sigte på unge i de
genrejsningsplaner, der er indarbejdet i de økonomiske og finansielle kriseplaner, og om at sikre en bedre
integration af unge på arbejdsmarkedet.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Betænkningen, som jeg stemte for, indeholder en række interessante
overvejelser og forslag om udvikling af konstruktive politikker, der har til formål at bibringe nutidens unge
ansvarsfølelse.

Unge står over for mange udfordringer i dag, når de skal ind på arbejdsmarkedet og klare sig i samfundet.
Jeg er enig i grundforudsætningen i betænkningen, nemlig at Europa-Parlamentet kunne være et nyttigt
redskab i forbindelse med gennemførelsen af strategier for unge i EU i lyset af Parlamentets demokratiske
rødder og således dets muligheder for at samle op på de unges krav i lokalområderne og i medlemsstaterne
og gøre EU opmærksom på deres krav.

Som en række talere før mig vil jeg gerne understrege, at det er vigtigt at sikre, at efteruddannelserne afspejler
virksomhedernes behov i lokalområdet, idet det er en forudsætning for at hjælpe nutidens og fremtidens
unge med at komme ind på arbejdsmarkedet på en nemmere og mere tilfredsstillende måde. I dag er det
største problem for millioner af unge i Europa stadig at finde arbejde, navnlig under den nuværende
økonomiske krise, der har øget ungdomsarbejdsløsheden til over 20 %.

Jeg er også helt enig i, at det er vigtigt ud fra den enkeltes perspektiv og ud fra et samfundsperspektiv, at unge
deltager i frivilligt arbejdet, hvilket er med til at udvikle dem personligt og i fællesskab.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da udarbejdelsen og
gennemførelsen af EU-strategien for unge er meget vigtig, navnlig i øjeblikket, hvor den økonomiske og
finansielle krise har haft en negativ indvirkning på ungdomsarbejdsløsheden og stadig udgør en trussel for
de unges fremtidige velstand. Da de unge er Europas fremtid, er det vores pligt at hjælpe dem gennem en
velgennemtænkt strategi for unge. Medlemsstaterne skal derfor frem for alt sikre, at alle børn og unge har
adgang til det offentlige uddannelsessystem, og de skal give alle de samme uddannelsesmuligheder, uanset
deres sociale baggrund og økonomiske situation. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det som angivet i den
nye Europa 2020-strategi er nødvendigt at nedbringe antallet af elever, der forlader skolen uden kvalifikationer.
Vi kan kun give unge mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at skabe mere fleksible
uddannelsesvilkår for alle unge og give alle adgang til at lære og studere. Jeg vil også gerne understrege, at
det er nødvendigt at fastlægge særlige politiske retningslinjer for gennemførelse af beskæftigelsespolitikken
og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Det er meget vigtigt at fremme unges iværksætterånd og give
unge mere fleksible vilkår for adgang til mikrokreditter og mikrofinansieringsfaciliteter.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Den finansielle krise har haft en alvorlig indvirkning på de
unges tilværelse. Jeg glæder mig derfor over den reviderede strategi for unge, der sætter de kommende
generationers velfærd på den politiske dagsorden. Da videntrekanten er et vigtigt element i vækst og
jobskabelse, vil jeg gerne understrege betydningen af at skabe flere muligheder for unge inden for uddannelse
og beskæftigelse gennem øget synergi mellem uddannelse, forskning og innovation. Europa-Parlamentets
medlemmer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme europæiske politikker for unge i
medlemsstaterne. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på problemet med tidligt skolefrafald og behovet
for at sikre, at en højere procentsats af unge afslutter det obligatoriske undervisningsforløb.

Europa-Parlamentet spiller også en meget vigtig rolle ved udformningen, gennemførelsen, overvågningen
og evalueringen af strategien for unge. Det er afgørende, at Fællesskabets programmer og fonde afspejler
EU's ambitioner for de unge, og at EU's politikker, programmer og aktioner koordineres med henblik på
udformning af en EU-strategi for unge.

Nessa Childers (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen, fordi det er afgørende at understrege,
at selv om EU-strategien for unge i sagens natur er et vidtrækkende og altomfattende dokument, skal der i
enhver ny strategi være fokus på uddannelse. Tidligere ville der i en sådan uddannelsespolitik med rette blive
lagt vægt på at sikre, at alle unge i EU afsluttede en uddannelse på grundskole- og gymnasieniveau. Vi er
heldigvis nået så langt, at vi har råd til at rette opmærksomheden mod mere ambitiøse mål. Gennem de sidste
20 år er der blevet iværksat en lang række initiativer, der har haft til formål at lede unge fra befolkningsgrupper,
der traditionelt set ikke har søgt universiteterne, ind på de videregående uddannelsesinstitutioner. Nogle af
disse initiativer har været mere succesfulde end andre, men generelt kommer langt de fleste studerende på
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de videregående uddannelser fortsat fra de samme socialgrupper. Vi kan ikke blive ved med at acceptere
dette. Hvis vi virkelig skal bekæmpe den fattigdom, som stadig eksisterer i EU, ofte i al ubemærkethed, skal
vi indføre et effektivt system, der sikrer, at befolkningsgrupper, der traditionelt set ikke har søgt universiteterne,
ledes ind på en videregående uddannelse.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg støtter Papanikolaou-betænkningen om en EU-strategi for unge –
investering og mobilisering. Jeg er enig med ordførerens opfordring til medlemsstaterne om i fuld udstrækning
at gennemføre bestemmelserne i Lissabontraktaten inden for ungdomspolitik som f.eks. fremme af unges
deltagelse i det demokratiske liv, særlig hensyntagen til unge sportsudøvere og retlig håndhævelse af charteret
om grundlæggende rettigheder.

Jeg vil gerne understrege den vigtige rolle, som Comenius-, Erasmus- og Leonardo da Vinci-programmerne
spiller i udviklingen af den europæiske uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitik. Jeg opfordrer
Kommissionen til at prioritere instrumenter, der forbedrer unges kvalifikationer og skaber flere jobmuligheder,
og navnlig til at udvikle programmet "Erasmus første job". Jeg er enig i, at narkotika, alkohol og tobak og
andre former for afhængighed, herunder hasardspil, skal bekæmpes.

Jeg vil gerne understrege, at seksualoplysning for unge spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af deres helbred.
Jeg vil gerne påpege betydningen af frivilligt arbejde, og som den socialdemokratiske ungdomsbevægelse i
Portugal altid har været fortaler for, af at tildele unge en vigtig rolle i udformningen og gennemførelsen af
ungdomspolitikker på europæisk, nationalt og regionalt niveau.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Det er meget vigtigt for EU's fremtid at investere i ungdomspolitikker,
navnlig på et tidspunkt hvor de unges andel af befolkningen fortsat er faldende. Jeg glædede mig over
modtagelsen af EU-strategien for unge. Det er første gang, der er indsamlet oplysninger om unges situation
i Europa, og den indeholder ligeledes de tre mål for unge, som Kommissionen har fastlagt.

Flere muligheder for unge inden for uddannelse og beskæftigelse, forbedret adgang og fuld deltagelse af alle
unge i samfundet og fremme af gensidig solidaritet mellem samfundet og unge er grundlæggende mål for
en effektiv europæisk politik for unge, der kan bidrage til udviklingen af en europæisk mentalitet. De forskellige
definitioner af "unge" i de enkelte medlemsstater samt det forhold, at ungdomspolitikken henhører under
subsidiaritetsprincippet, gør det ikke desto mindre vanskeligt at sikre en effektiv gennemførelse af de
ungdomspolitiske instrumenter. Et stærkt ønske og et stærkt tilsagn fra medlemsstaternes regeringers side
og en hurtig styrkelse af den åbne koordinationsmetode er forudsætninger for et fornyet europæisk samarbejde
om unge med henblik på at skabe konkrete resultater.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om en EU-strategi for unge – investering
og mobilisering. Den finansielle krise er, i hvert fald på kort sigt, til skade for millioner af unges
karrieremuligheder i hele EU, navnlig fordi det er blevet vanskeligere at komme ind på arbejdsmarkedet. Det
er tvingende nødvendigt at træffe uddannelsesforanstaltninger, der sikrer en bedre overensstemmelse mellem
færdigheder og efterspørgslen på arbejdsmarkedet og således fremme unges autonomi og uafhængighed. I
modsat fald risikerer vi, at de unge talenter går til spilde.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) På et tidspunkt, hvor Europa er ved at kæmpe sig igennem den største og
mest alvorlige økonomiske og finansielle krise i de seneste årtier, er det af afgørende betydning, at der i den
europæiske strategi for unge, som vi drøfter i dag, er fokus på de problemer, som krisen har forårsaget, og
som navnlig berører unge. I denne forbindelse vil jeg navnlig fremhæve den høje ungdomsarbejdsløshed,
vanskeligheden ved at komme ind på arbejdsmarkedet, lave lønninger, skolernes og universiteternes
uddannelsestilbud, der ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset arbejdsmarkedets krav, og vanskeligheden ved at
forene et nyt arbejdsliv, hvilket altid er svært, med familielivet.

Der skal tages fat på disse problemer i enhver europæisk strategi for unge. Vi skal også udtænke politikker
og strategier, der gøre det nemmere for de europæiske borgere at tilpasse sig hurtigere til udfordringerne i
det 21. århundrede – navnlig i en krisesituation. Jeg vil især gerne understrege betydningen af foranstaltninger
med behørig fokus på uddannelse, foranstaltninger, der har til formål at bibringe nye færdigheder, og
foranstaltninger, der fremmer kreativitet og iværksætterånd. Endelig mener jeg, at hvis vi skal nå de fastlagte
mål, er det nødvendigt at styrke koordineringen mellem de forskellige aktører, der er involveret i
gennemførelsen af strategien for unge.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Vi støtter unge gennem opbygning af et godt uddannelsessystem
med fokus på problemerne med tidligt skolefrafald og analfabetisme, der fremmer lige adgang for alle unge
til uddannelse af høj kvalitet på alle niveauer. Vi har også slået til lyd for øget adgang til livslang læring. Da
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Europas unge i dag er ramt af stigende arbejdsløshed, og da unge med ringe kvalifikationer rammes hårdest
af arbejdsløshed, er det vigtigt at sikre, at de modtager den bedst mulige uddannelse, som garanterer dem
hurtig adgang til og en bæredygtig deltagelse i arbejdsmarkedet Det første job er meget vigtigt. Derfor foreslog
vi en "Erasmus første job"-ordning, der blev godkendt. Vi afventer Kommissionens opfølgning på dette
forslag. EU bør styrke informationen om og udviklingen og gennemførelsen af allerede tilgængelige
instrumenter. Der skal stilles krav til unge om at deltage mere aktivt, ikke mindst i opbygningen af
genbrugssamfundet og i opfyldelsen af målet om bekæmpelse af klimaændringerne, som de rent faktisk
allerede i vidt omfang har bidraget til.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi er enige i tilgangen i denne betænkning, idet unges problemer
er tværsektorielle. Der identificeres således en række konkrete problemer inden for mange områder, herunder
uddannelse og oplæring, beskæftigelse, sundhed, velbefindende, miljø og kultur. Disse problemer omfatter
bl.a. tidligt skolefrafald, usikre job, ulønnede job, hjerneflugt, miljøforringelse, narkotikamisbrug og social
udstødelse.

Selv om ordføreren stiller en række forslag til løsning af disse problemer, som efter vores opfattelse er rimelige
og fortjener vores støtte, er en række andre forslag klart utilstrækkelige, nogle er endog tvetydige og andre
direkte modstridende. Vi kan f.eks. ikke acceptere, at usikre og midlertidige job opfattes som en "strategisk"
løsning for unge i en Europa 2020-strategi, hvori der "lægges større vægt på unge". Den pågældende strategi
understøtter begge holdninger, og der slås også til lyd for konkurrence som en mulig vej ud af krisen.

Som på andre områder skal harmoniseringen sikres gennem sociale fremskridt og ikke ved at bringe alle ned
på den samme lave levestandard. En række lande – herunder Portugal – har indarbejdet en lang række
forskellige ungdomsrettigheder i deres forfatning. Det er vigtigt, at disse gennemføres og ikke begrænses.

Elisabetta Gardini (PPE), skriftlig. – (IT) Arbejdsløshed, midlertidigt arbejde og praktikophold. Hvilke
udsigter har den yngre generation? Hvilke forventninger til livet? Hvordan har de det med at være tvunget
til at blive boende hjemme og blive underholdt af deres forældre og end ikke kunne begynde at tænke på at
stifte familie? At have midlertidige, ofte ulønnede job, og job, som de er alt for overkvalificerede til. Ingen
pensionsudsigter. Hvad er deres fremtidsudsigter?

Denne krise går mest ud over de unge.

De er desillusionerede og meget bange for, at de måske vil blive udelukket fra arbejdsmarkedet. Det er
meningsløst at dække sig ind under gode hensigter og løfter. De unge kræver konkrete løsninger, og det er
vores pligt at finde passende løsninger.

Vi skal investere, vi skal give garantier og skabe muligheder. Arbejdsmarkedet er under forandring, og vi skal
skabe vilkår, der giver unge mulighed for at tilpasse sig denne udvikling som de første, udnytte den nye
teknologi og tage uddannelser, der er tilpasset de nye behov.

Vi skal optrappe indsatsen. Der skal være fokus på unge i vores europæiske politikker. Hvis unge ikke har
nogen fremtid, har samfundet som helhed ikke nogen fremtid.

Tunne Kelam (PPE), skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen om den reviderede strategi for unge, da
jeg mener, at Europas fremtid ligger i hænderne på de unge i dag. Vi skal gribe ind nu for at sikre, at unge er
bedre rustet til at klare tilværelsen fremover og imødegå udfordringerne.

Jeg opfordrer medlemsstaterne til at tage den reviderede strategi for unge seriøst og gennemføre de foreslåede
foranstaltninger effektivt. Strategien for unge skal understøtte alle unge europæeres personlige og faglige
udvikling ved at give dem mulighed for at lære derhjemme og i udlandet gennem formel, ikkeformel og
uformel læring. Strategien bør også mobilisere unge og øge deres deltagelse i samfundet.

Ingen politik kan desuden virke effektivt, medmindre den gennemføres tværsektorielt. Alle relevante aktører
på tværs af sektorer skal samarbejde om at gøre strategien til en succes. Selv om den europæiske strategi for
unge gennemføres på nationalt niveau, skal vi tage ved lære af hinanden og foregå med et godt eksempel.
Offentliggørelse af de nationale rapporter er et meget vigtigt skridt, hvis vi skal komme tættere på vores unge
borgere, men også hvis vi skal tage ved lære af hinanden gennem bedste praksis og eventuelle udfordringer.

Iosif Matula (PPE), skriftlig. – (RO) Den globale økonomiske krise er blot en af de faktorer, der bidrager til
at ændre unges adfærd og livsvilkår i Europa. Det må få alarmklokkerne til at ringe i både medlemsstaterne
og EU som helhed.
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Vi har nu været vidne til en befolkningsnedgang i Europa gennem nogen tid, hvilket har alvorlige konsekvenser
for vores økonomier og vores sociale velfærdssystemer. Det er bekymrende, at unge gifter sig senere og
senere og får færre og færre børn i en sen alder. De får samtidig ikke stillet tilstrækkelige muligheder til
rådighed for at udvikle deres færdigheder og deltage aktivt i samfundet.

Uddannelse, beskæftigelse, social inddragelse og sundhedspleje er af stor betydning for de yngre generationer,
men det er en udfordring for medlemsstaterne. Det er netop derfor, at jeg stemte for
Papanikolaou-betænkningen. Jeg er helt overbevist om, at de ændringsforslag, som vi har stillet, vil være et
væsentligt bidrag til udformningen af politikker for unge, idet vi opfordrer til, at de får mulighed for at træffe
selvstændige beslutninger, at deres personlige initiativer understøttes, og at ugunstigt stillede unge sikres
lige adgang til uddannelse og efterfølgende inddrages på arbejdsmarkedet.

Jeg mener, at partnerskabet med massemedierne med henblik på at synliggøre de europæiske programmer
og projekter for unge er et vigtigt bidrag til opfyldelsen af vores mål.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU-strategien for unge har fået stigende betydning, og den må nu betragtes
som en af EU's politiske prioriteter, idet unge udgør 20 % af den samlede befolkning. Målene er klare og
veldefinerede og berører vigtige områder som at skabe flere beskæftigelsesmuligheder eller tilskynde unge
til at deltage mere aktivt i samfundet. Som følge af den nuværende økonomiske og finansielle krise og
befolkningsaldringen er unge en af de mest udsatte grupper. Jeg slår derfor til lyd for en endnu højere
prioritering af ungdomspolitikker på EU-plan. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Unge rammes særlig hårdt af den nuværende krise. I lyset af den
stigende ungdomsarbejdsløshed er det vigtigt at forbedre uddannelsesmulighederne. Mens vi på EU-plan
stadig taler om at fremme mulighederne, er medlemsstaterne allerede i gang med at nedskære bevillingerne
til universiteterne.

Hvis vi virkelig ønsker at hjælpe ungdommen, skal vi sætte en stopper for fænomenet "evighedspraktikanter".
Disse foranstaltninger er i bedste fald en hensigtserklæring, men i lyset af krisesituationen er de næppe
tilstrækkelige til rent faktisk af have nogen virkning. Jeg har derfor undladt at deltage i afstemningen.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette dokument, da jeg selv tilhører
den yngre generation, der er i gang med at forme EU's fremtid, og jeg er bekymret over den fremtid, der
venter mig og min generation. I dag er arbejdsløshed et af de største problemer for unge i mit hjemland,
Litauen, og i andre EU-medlemsstater, og vi er allerede begyndt at omtale nutidens unge som den tabte
generation på dette område. Et andet problem er uddannelsessystemets manglende tilpasning til
arbejdsmarkedets behov. Selv om vi er enige i Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for unge, er
jeg bekymret over, at den måske aldrig bliver andet end en række nydelige erklæringer nedfældet på papir
som mange af de andre strategier, vi har vedtaget. Vi, Europa-Parlamentet, de øvrige EU-institutioner og
medlemsstaterne er nødt til at erkende, at hvis vi ikke sætter fokus på unge i dag, vil ingen af vores andre
strategier, herunder EU 2020-strategien, måske nogensinde blive gennemført, da der ikke vil være nogen til
at gennemføre dem. Jeg opfordrer derfor Kommissionen, de øvrige kompetente institutioner og
medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger hurtigst muligt, således at Lissabonstrategien bliver
gennemført.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Jeg stemte for Europa-Parlamentets beslutning
nr. A7-0113/2010 om betænkningen om en EU-strategi for unge – investering og mobilisering
(2009/2159(INI)), da det er ekstremt vigtigt at fastlægge en strategi for unge i dag. Unge europæere står over
for mange udfordringer, som skal imødegås i den nærmeste fremtid. Den økonomiske krise og det aldrende
samfund er uden tvivl vigtige og presserende spørgsmål, og de berører primært dem, der skal opbygge
fremtiden. Vi bør og er rent faktisk nødt til at skabe lige muligheder og lige adgang for alle dem, der tager
skridtet ind i voksentilværelsen om nogle få år, og også for dem, der tager skridtet ind i voksentilværelsen i
dag. En lang række unge talentfulde mennesker er af forskellige årsager desværre blevet ladt i stikken. Vi bør
give dem en ny chance. Foranstaltninger som f.eks. finansiel støtte til unge, der har afsluttet en
universitetsuddannelse, er af afgørende betydning for en smidig overgang til arbejdsmarkedet.
Ungdomsarbejdsløsheden er desværre høj, og der er fortsat uligheder på arbejdsmarkedet. Der er helt sikkert
andre problemer end dem, jeg har nævnt. Jeg er derfor helt enig med ordføreren i, at "den foreliggende
betænkning er et yderligere skridt i den vedvarende indsats. En indsats, som vi er forpligtet til. En permanent
forpligtelse over for de kommende generationer." Det forventes af os i dag, og vi bør opfylde disse
forventninger.
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Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg er enig med hr. Papanikolaou. Det er meget vigtigt at fastlægge en
ny EU-strategi for unge. Hovedformålet med den reviderede strategi for unge bør være at anvende eksisterende
instrumenter mere effektivt og fremme viden. Det er muligt at gøre fremskridt ved at rette indtrængende
opfordringer til regeringerne om at samarbejde mere på ungdomsområdet på trods af forskellene i de nationale
ungdomspolitikker.

Det er af afgørende betydning, hvis vi skal sikre de kommende generationer af europæiske borgere en lovende
fremtid. Den økonomiske krise rammer de unge hårdt og bringer deres fremtidige velstand i fare.
Befolkningsaldringen har også stor indvirkning på deres fremtid. Under hensyntagen til det store pres, der
lægges på unge, og følgelig vores pligt til at hjælpe dem via en effektiv ungdomsstrategi, og i betragtning af
at ungdomspolitikken henhører under subsidiaritetsprincippet, og at medlemsstaterne samarbejder på dette
område på frivillig basis, er det afgørende, at den nye strategi ikke indeholder de samme svagheder som den
gamle strategi, og at der opnås konkrete resultater.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), skriftlig. – (EN) Det er en meget vigtig opgave at uddanne unge, fordi hvis vi begår
fejl, og de ikke rettes i tide, får de ofte generationsmæssige følger og vil ofte blive gentaget og således forværre
situationen yderligere. Problemet med vores "strategier" er, at når de først er blevet udarbejdet, har vi
udelukkende fokus på gennemførelsen og undlader således at gennemgå og tilpasse dem med jævne
mellemrum.

Der er allerede en række problemer i forbindelse med den nuværende strategi for unge, der blev udarbejdet
inden den aktuelle krise. Hvordan beskytter vi unge mod den negative psykologiske indvirkning af den
nuværende krise, hvordan ruster vi dem til fremtiden, hvordan sikrer vi lige adgang til uddannelse uanset
indkomst, hvordan adskiller vi "mobilitet" fra "hjerneflugt", og hvor skaber vi balance mellem "virtuel kontakt"
gennem internettet og fysisk kontakt og holdfølelse gennem handling i fællesskab?

Der er tale om "strategiske" udfordringer, som beslutningstagerne i alle EU-landene skal anlægge en "strategisk"
tilgang til.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne betænkning, da den har til
formål at fremme aktivt medborgerskab, social inddragelse og solidaritet for alle unge. Vi skal opfordre
medlemsstaterne til at fastlægge fælles mål og dagsordener for ungdomspolitikken, der henhører under
subsidiaritetsprincippet, og styrke deres samarbejde og øge udvekslingen af god praksis. Det er presserende,
idet vi ved, at hver fjerde 15-årige i Europa ikke kan læse ordentligt. I forbindelse med drøftelsen af
2011-budgettet er jeg bekymret over misforholdet mellem ambitionerne i den betænkning, som vi netop
har vedtaget, og nedskæringen af budgettet for programmet "Aktive unge" på 3,4 %. Hvorfor skære i
bevillingerne til et program, der netop har til formål at skabe bevidsthed om medborgerskab og tolerance
blandt unge europæere? Jeg håber derfor, at der som led i 2020-strategien, der er baseret på en intelligent,
bæredygtig og inklusiv økonomi, vil blive afsat betydelige midler til uddannelse og efteruddannelse af unge,
idet EU's overlevelse på mellemlang sigt under denne systemkrise afhænger af unge, der uddannes og
mobiliseres inden for rammerne af det europæiske projekt.

Joanna Senyszyn (S&D), skriftlig. – (PL) Jeg støttede EU-strategien for unge, idet jeg er helt overbevist om
og sikker på, at den bliver en succes. Det er et af de vigtigste sagsområder i Kultur- og Uddannelsesudvalget,
som jeg er medlem af. Det er tvingende nødvendigt at forbedre forholdene for unge og deres uddannelses-
og beskæftigelsesmuligheder. Der er tre vigtige aspekter i denne forbindelse:

1. Unge i EU, herunder i Polen, har stor nytte af EU-programmer som Comenius, Erasmus og Leonardo da
Vinci. Det er derfor meget vigtigt at øge bevillingerne til disse programmer og at betragte dem som grundlaget
for udviklingen af en flerårig EU-strategi for unge. Bevillingerne til disse programmer bør øges fremover.
Investering i uddannelse af unge er den bedst mulige anvendelse af EU's budget. Jeg opfordrer også på det
kraftigste til en forbedring og fuld gennemførelse af Erasmus Mundus-programmet.

2. Som socialdemokrat understreger jeg også behovet for at skabe lige adgang for unge til uddannelse. Det
er meget vigtigt at yde økonomisk støtte til unge, der ikke har råd til at afslutte en videregående uddannelse.
Det er også vigtigt at hjælpe unge ved at lette deres adgang til arbejdsmarkedet.

3. I lyset af Lissabontraktatens ikrafttræden vil jeg gerne fremhæve medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse
med gennemførelsen af strategien som f.eks. fremme af unges deltagelse i det demokratiske liv, særlig
hensyntagen til unge sportsudøvere og retlig håndhævelse af charteret om grundlæggende rettigheder.

59Europa-Parlamentets forhandlingerDA18-05-2010



Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig. – (PL) Den betænkning, som Europa-Parlamentet har vedtaget,
omfatter en grundig analyse af den flerdimensionelle ungdomsproblematik – en problematik, der somme
tider tilsyneladende ikke drøftes tilstrækkeligt eller skubbes i baggrunden. Nutidens unge skal skabe fremtidens
Europa, og vi skal således sikre, at de udvikler sig ordentligt, og vi skal hjælpe dem med at udnytte de
muligheder, som EU stiller til rådighed, bedst muligt. Unge repræsenterer en særlig form for merværdi – de
tilfører friskhed og innovation og kan virkeliggøre Europas sociale visioner baseret på tolerance,
mangfoldighed og lighed. Ungdomsproblematikken har fået større betydning i den nuværende situation
præget af økonomisk krise og ændringer af de demokratiske faktorer i Europa.

Unge er mere sårbare over for de negative følger af den nuværende økonomiske situation. Arbejdsløsheden
i denne gruppe er næsten dobbelt så høj som den generelle sats, og de unges økonomiske situation tvinger
dem til at opgive deres uddannelse, hvilket kan føre til fattigdom og udstødelse.

I lyset af befolkningsaldringen skal der tilvejebringes instrumenter, der tilskynder unge mennesker til at stifte
familie. De udsætter ofte denne beslutning på grund af deres dårlige økonomiske situation, problemer med
at finde arbejde eller behovet for at forene arbejds- og familielivet. Vi bør organisere og strukturere vores
samarbejde på ungdomsområdet mere klart og konkret. Ungdomsproblematikken er kompleks og omfatter
mange politikområder.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), skriftlig. – (PL) Den beslutning, der er blevet vedtaget i dag om
Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for unge går i den rigtige retning, idet den er baseret på en
samlet tilgang til unge menneskers problemer og behov. Vi tror, at de mest presserende problemer vil blive
løst effektivt, hvis der tages hensyn til de unges og kommende generationers interesser ved udformningen
af politiske strategier på alle politiske niveauer. Den fortsat høje arbejdsløshed i denne samfundsgruppe
vidner f.eks. om manglen på strukturelle løsninger, f.eks. mangelfulde uddannelsessystemer, hvor unge
uddannes uden hensyntagen til arbejdsmarkedets behov.

Vi skal opfordre unge til at deltage aktivt i civilsamfundet og være politisk aktive og fremme iværksætterånden
blandt unge. Vi skal skabe vilkår, der giver dem mulighed for at være kreative på kulturområdet, og vække
deres interesse for kunst, videnskab og ny teknologi. Vi bør desuden sikre, at unge beskyttes mod
forskelsbehandling, og føre kampagner, der fremmer miljøvenlige idéer, og samtidig ikke glemme
bekæmpelsen af narkotikamisbrug og andre former for misbrug, som unge er særlig sårbare over for. Jeg
støttede derfor med glæde Papanikolaou-betænkningen i dag.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), skriftlig. – (RO) 96 mio. unge europæere mellem 15 og 19 år tegner sig for
omkring 20 % af EU's befolkning. Ungdomsarbejdsløsheden nåede op på 20 % ved årets start som følge af
den økonomiske krise, og skolefrafaldsprocenten nåede op på 17 %. Unge i landdistrikterne er særlig hårdt
ramt. Unge tilbydes desuden i stigende grad vikaransættelse, hvilket mindsker deres mulighed for at opnå
økonomisk stabilitet og købe en bolig. De unge er vores fremtid, og vi bør inddrage dem yderligere i
beslutningsprocessen på europæisk plan. De bør deltage i planlægningen og gennemførelsen sammen med
os og bidrage til udviklingen af det samfund, vi lever i. Jeg opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til
hurtigst muligt at vedtage en særlig strategi og særlige foranstaltninger, der fremmer unges deltagelse i
samfundet. Disse foranstaltninger bør have følgende mål: at sikre lige adgang til uddannelse og således give
unge mulighed for at erhverve de nødvendige færdigheder til at finde et arbejde, der kan sikre dem anstændige
levevilkår, tilbyde billige pasningsmuligheder for at gøre det nemmere at skabe balance mellem arbejds- og
privatlivet, yde støtte med henblik på at lette unges adgang til arbejdsmarkedet og give unge adgang til socialt
boligbyggeri.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Den globale økonomiske krise var et hårdt slag for alle. Det mest
sørgelige er, at den gik hårdest ud over dem, som vores fremtid afhænger af. Som følge af den finansielle
tsunami i de seneste år er de fleste unge arbejdsløse eller underbeskæftigede. Som det fremgår af betænkningen,
er ungdomsarbejdsløshedstallet næsten dobbelt så stort som tallet for den samlede erhvervsaktive befolkning.
Vi har nu chancen for at vende krisen til en mulighed. Det skylder vi den kommende generation af europæere.

Det er vigtigt for mit land, Litauen, og for de fleste nabolande at sætte en stopper for den stadig stigende
hjerneflugt af kvalificerede arbejdstagere. Som det antydes i betænkningens titel, kan vi gøre dette ved at
investere og skabe muligheder. Der skal navnlig investeres i uddannelse og beskæftigelse. Vi skal fremme en
smidigere overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet. Indvirkningen af denne vigtige investering vil
imidlertid være begrænset, medmindre vi skaber muligheder for vores unge. Vi skal opfordre vores unge til
at blive mere aktive borgere både socialt og politisk. De unges valgdeltagelse er meget lav i Østeuropa. Vi
skal derfor skabe fornyet interesse for den politiske proces blandt unge.
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Civilsamfundet og de ikkestatslige organisationer kan understøtte EU's interesser, f.eks. projektet "Min
stemme", der gennem innovativ internetteknologi bidrog til at fremme unges politiske bevidsthed. Vi skal
desuden indlede en konstruktiv dialog med unge og ungdomsorganisationer i Europa, der ikke er vævet ind
i bureaukrati og teknisk jargon.

Derek Vaughan (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg støttede betænkningen om en EU-strategi for unge, da den efter
min mening vil være af afgørende betydning med hensyn til at sikre unge fuldtidsbeskæftigelse i de kommende
år. Idet 5,5 mio. europæere under 25 er arbejdsløse, er det klart, at der er brug for en effektiv strategi til
bekæmpelse af problemet.

Ungdomsarbejdsløsheden skyldes ikke kun den økonomiske krise, men også at arbejdsgiverne søger personer
med erhvervserfaring. Jeg er helt enig i, at de videregående uddannelser i højere grad bør tilpasses
arbejdsmarkedet. Det er afgørende, at medlemsstaterne samarbejder om at finde en løsning på problemerne
med ungdomsarbejdsløshed, der kan have alvorlige samfundsmæssige og økonomiske omkostninger.

Indstilling ved andenbehandling: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Det er vigtigt at styrke beskyttelsen af kvinder i selvstændige erhverv.
Lulling-betænkningen om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv er et skridt i denne
retning. Der stilles forslag om 14 ugers barselsorlov og sociale sikkerhedsordninger for medhjælpende
ægtefæller, hvilket er noget nyt. Europa-Parlamentet sikrer endnu engang beskyttelsen af kvinder på
arbejdspladsen. Da jeg er enig i denne holdning, stemte jeg for denne betænkning.

Regina Bastos (PPE), skriftlig. – (PT) I lyset af nødvendigheden af at ophæve direktiv 86/613/EØF om
anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, er ændringsforslaget
et stort skridt fremad, også for selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller.

Med hensyn til social beskyttelse foreslås det, at såfremt der findes socialsikringsordninger for selvstændige
erhvervsdrivende, skal medlemsstaterne forpligtes til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre,
at ægtefæller omfattes af social beskyttelse i overensstemmelse med national lovgivning. Selv om social
beskyttelse ikke er obligatorisk, er dette forslag et vigtigt skridt, idet ægtefæller ikke er omfattet af nogen
form for frivillig eller obligatorisk social beskyttelse i mange medlemsstater.

Endelig omfatter forslaget bestemmelser om beskyttelse i forbindelse med graviditet og barsel. Selvstændige
erhvervsdrivendes medhjælpende ægtefæller sikres imidlertid ikke en barselsorlov af samme varighed som
barselsorloven for lønmodtagere. De får imidlertid ret til en tilstrækkelig godtgørelse, der tillader afbrydelse
af deres erhvervsaktivitet i mindst 14 uger, og/eller til at anmode om en afløsningsordning. Jeg stemte derfor
for dette forslag.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Hvis vi skal overvinde den økonomiske krise, er det meget vigtigt
at investere i menneskelig kapital og social infrastruktur og således skabe vilkår, der gør det muligt for mænd
og kvinder at udnytte alle deres muligheder. EU er i dag tæt på at nå Lissabonstrategiens mål om en
beskæftigelsesfrekvens på 60 % for kvinder inden 2010, men kvinders beskæftigelsesfrekvens varierer meget
fra medlemsstat til medlemsstat. Kommissionen og medlemsstaterne skal derfor træffe effektive
foranstaltninger for hurtigst muligt at gennemføre direktivet om anvendelse af princippet om ligebehandling
af mænd og kvinder i selvstændige erhverv. Spørgsmålet om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i
forbindelse med graviditet og barsel samt af deres medhjælpende ægtefæller eller anerkendte livspartnere er
meget vigtigt. Det skal anerkendes, at det er nødvendigt at give dem en ydelse, der giver dem mulighed for
at afbryde deres aktivitet i en periode, der er lang nok til at sikre et ordentligt forløb for en normal graviditet
og moderens fysiske restituering efter en normal fødsel, og at barselsydelsen til kvinder skal være tilstrækkelig.
Jeg er derfor navnlig enig i ordførerens holdning til forslagene under andenbehandlingen af direktivet. Under
Kommissionens høring om den nye 2020-strategi er der desuden ikke tilstrækkelig fokus på ligebehandling
mellem kønnene. Vi skal styrke og integrere princippet om ligestilling mellem kønnene i den nye strategi.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over vedtagelsen af dette direktiv, der
fastlægger rammen for anvendelsen i medlemsstaterne af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder
i selvstændige erhverv eller medhjælpende ægtefæller. Det lavere antal kvindelige iværksættere er udtryk for
ulighed, idet familien synes at indvirke negativt på antallet af kvindelige iværksættere i forhold til mænd. For
så vidt angår medhjælpende ægtefæller, giver den manglende dækning på socialsikringsområdet og den
manglende anerkendelse af deres bidrag til familievirksomheden visse virksomheder en uretfærdig
konkurrencemæssig fordel, hvorfor dette initiativ vil sikre fælles spilleregler i Europa. Det er afgørende at
træffe foranstaltninger, der retter op på kønsskævhederne på iværksætterområdet, for at skabe bedre balance

61Europa-Parlamentets forhandlingerDA18-05-2010



mellem privatliv og arbejdsliv. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at sikre fuld ligestilling mellem mænd og
kvinder på arbejdsmarkedet med henblik på at fremme kvinders iværksætterinitiativer.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Det har vist sig, at direktivet fra december 1986 har været ineffektivt,
da resultaterne ifølge gennemførelsesrapporterne har været meget utilfredsstillende. Det er derfor tvingende
nødvendigt at styrke beskyttelsen af moderskabet for kvinder i selvstændige erhverv og sikre ligebehandling
af selvstændige kvinder, herunder deres medhjælpende ægtefæller.

I Europa er 16 % af den erhvervsaktive befolkning selvstændige. Kun en tredjedel er kvinder. Dette tal kan
uden tvivl tilskrives de utallige hindringer, som forretningskvinder støder ind i, ikke mindst i kampen for at
forene familie- og arbejdsliv. Målene i direktivet fra 1986 er ikke blevet opfyldt, men det nuværende forslag
er heller ikke tilstrækkelig ambitiøst.

Det er beklageligt, at direktivets potentielle indvirkning er blevet begrænset med henblik på at nå frem til et
politisk kompromis i Rådet. Det kan imidlertid betragtes som et første skridt til at forbedre de nuværende
socialsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller. Der er blevet indført
minimumsregler, hvori retten til barselsydelse for første gang anerkendes på EU-niveau, der tillader en
afbrydelse af erhvervsaktiviteten i mindst 14 uger.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic og Alf Svensson
(PPE), skriftlig. – (SV) Den svenske delegation i Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
stemte i går (den 18. maj 2010) imod indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved
førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv
86/613/EØF (A7-0146/2010). Det er vigtigt, at medlemsstaterne samarbejder om at sikre ligebehandling
af mænd og kvinder, således at flere kvinder kan blive selvstændige. Vi mener imidlertid ikke, at det er EU's
opgave at træffe afgørelser om ligestillingspolitik, der har vidtrækkende indvirkning på medlemsstaternes
offentlige finanser. Sådanne afgørelser henhører under medlemsstaterne. Vi mener desuden ikke, at mænd
og kvinder behandles lige, hvis det kun er kvinder i selvstændige erhverv (og ikke mænd), der sikres fordele
og forældreorlov, når de får børn. Endelig vil vi gerne understrege, at større lighed er en af EU's største
udfordringer, og at Sverige i denne forbindelse kunne være en inspiration for de øvrige EU-medlemsstater.
Under den nuværende økonomiske krise er det yderst vigtigt, at selvstændige støttes og opmuntres.

Corina Creţu (S&D), skriftlig. – (RO) Det er over to år siden, at vi drøftede betænkningen om kvindernes
rolle i EU's landdistrikter, hvor vi stillede krav om nødvendige opdateringer af socialsikringslovgivningen.
Rådet har nu forelagt Parlamentet et nyt direktiv, hvis anvendelsesområde imidlertid udelukkende er begrænset
til landbruget. Jeg mener ikke, er denne begrænsning er berettiget. Kvindernes rolle i landdistrikterne er meget
vanskelig, navnlig i de nye medlemsstater, og vi skal til stadighed gribe aktivt ind og have fokus herpå. Når
vi drøfter selvstændig erhvervsvirksomhed må vi imidlertid ikke se bort fra personer, der arbejder i egen
virksomhed med gevinst for øje inden for håndværk, handel, SMV'er og de liberale erhverv.

Jeg mener desuden, at vi skal forkaste de bestemmelser, som Rådet har foreslået, der giver medlemsstaterne
mulighed for at begrænse adgangen til socialsikringsordninger. I overensstemmelse med subsidiaritets- og
proportionalitetsprincippet sikrer det ændrede direktiv som foreslået af Parlamentet den nødvendige ramme,
der kan mindske skævhederne mellem mænd og kvinder i selvstændige erhverv. Jeg mener i denne forbindelse
på den ene side, at beskyttelse under graviditet og barsel i form af retten til mindst 14 ugers barselsorlov og
barselsydelse er af afgørende betydning. Det er på den anden side lige så vigtigt, at ægtefæller eller livspartnere
har ret til at oprette et selskab.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Som trofast forsvarer af menneskerettigheder og lighedsprincippet vil jeg
ikke underminere initiativer, der har til formål at beskytte kvinders rettigheder på arbejdsmarkedet, hvilket
er tilfældet med denne betænkning udarbejdet af min kære kollega, fru Lulling. Som jeg allerede har sagt:
"Mænd og kvinder skal behandles retfærdigt, og de skal således have samme rettigheder under hensyntagen
til deres forskellige behov. For så vidt angår kvinder, er dette særlig relevant på områder som barselsstøtte,
foreningen af arbejds- og familieliv… ".

Jeg glæder mig derfor over, at der her bl.a. er fokus på beskyttelse i forbindelse med graviditet og barsel for
selvstændige erhvervsdrivende. Jeg er imidlertid også en trofast forsvarer af subsidiaritetsprincippet og mener,
at mange af de spørgsmål, vi drøfter, fortsat skal henhøre under medlemsstaternes kompetenceområde.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over Europa-Parlamentets bestræbelser på at
styrke ordninger til fremme af social retfærdighed og ligestilling mellem kønnene i EU. Det er et ubestrideligt
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princip i den civiliserede verden, ikke mindst i et Europa, der opfatter sig selv som kulturelt og socialt udviklet,
at sikre mænd og kvinder i selvstændige erhverv ligebehandling – særlig lige adgang til socialsikringsordninger,
navnlig med hensyn til barsel – og det bliver desuden mere og mere presserende og tydeligt under denne
langvarige økonomiske og sociale krise. Jeg vil gerne understrege, at vi lægger vægt på, at der sættes en
stopper for forskelsbehandling mellem erhverv i lyset af den klare udvikling på organisationsniveau og med
hensyn til arbejds- og produktionsredskaber og -mekanismer. Arbejdstagerne skal have samme vilkår for
adgang til offentlige socialsikringsordninger, navnlig med hensyn til bidrag og rettigheder. Jeg vil også gerne
understrege, at denne henstilling helt sikkert vil styrke initiativer til fremme af kvinders iværksætteraktiviteter.
Den europæiske økonomi har stadig meget at vinde ved en styrket og øget kvindelig deltagelse, og der er
fortsat behov for udvikling.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg lægger ganske særlig vægt på ligestilling mellem kønnene og
ligestilling generelt, herunder lige adgang til sociale rettigheder, og glæder mig således over vedtagelsen af
denne betænkning. Jeg mener rent faktisk, at det er afgørende, at medlemsstaterne sikrer, at kvinder i
selvstændige erhverv og medhjælpende ægtefæller omfattes af social beskyttelse, og at denne beskyttelse
svarer til den, der er tilgængelig for kvindelige lønmodtagere. Denne foranstaltning har til formål at fremme
kvinders iværksætterinitiativer i Europa, idet kvinder fortsat er for tilbageholdende på dette område, og frem
for alt at give disse kvinder adgang til barselsorlov på samme vilkår som kvinder i andre former for job. Alle
kvinder skal have adgang til barselsorlov, uanset deres erhvervsstatus, i alle medlemsstaterne. Idet denne
foranstaltning er omfattet af subsidiaritetsprincippet, må vi håbe, at medlemsstaterne træffer de nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at disse mænd og kvinder kan forene familie- og arbejdsliv så hurtigt og så nemt
som muligt.

Lívia Járóka (PPE), skriftlig. – (HU) Jeg vil gerne lykønske min kollega, Astrid Lulling, med vedtagelsen af
hendes betænkning, der er et vigtigt skridt hen imod løsningen af et meget vedvarende problem. Det var ikke
muligt at sikre tilfredsstillende vilkår for selvstændige erhvervsdrivendes medhjælpende ægtefæller eller
livspartnere – der bidrager til virksomhedens aktiviteter og indtjening uden at have status som ansat eller
forretningspartner – i Rådets direktiv fra 1986. Tiden var derfor inde til at ophæve ovennævnte lovgivning
og udarbejde et nyt direktiv, hvori medhjælpende ægtefællers arbejde anerkendes, og hvori de får ret til den
samme sociale beskyttelse som selvstændige erhvervsdrivende.

Et vigtigt resultat, som ordføreren og Europa-Parlamentet har opnået, er at sikre, at anvendelsesområdet
ikke længere er begrænset til at omfatte personer, der arbejder i egen virksomhed med gevinst for øje inden
for landbruget, idet målgruppen f.eks. også arbejder i små og mellemstore virksomheder eller inden for
detailhandel, hvor de udgør et flertal. Selv om Rådet ikke accepterede en række af ordførerens og Parlamentets
vigtige henstillinger – at lade medlemsstaterne træffe afgørelse om lige adgang til social beskyttelse for
ægtefæller og livspartnere og at give medlemsstaterne mulighed for at opretholde bestemmelser, der begrænser
adgangen til særlige socialsikringsordninger eller sociale sikkerhedsniveauer – er direktivforslaget som helhed
imidlertid et stort fremskridt.

Barbara Matera (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg glæder mig over godkendelsen af forslaget til direktiv om anvendelse
af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv. Endelig giver Europa-Parlamentet
udtryk for sin holdning til anvendelsen af dette princip, der har meget stor symbolsk betydning for den
sociale og økonomiske fremgang!

Selv om jeg respekterer statsprærogativerne, mener jeg, at det ikke blot er nødvendigt at fastlægge
minimumsstandarder for beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv, der får børn, samt medhjælpende
ægtefæller og anerkendte livspartnere, men også at give dem samme grad af beskyttelse som kvindelige
lønmodtagere, der får børn.

Medlemsstaterne vil forhåbentlig rent faktisk respektere disse rettigheder, der er blevet fastslået, og forpligte
sig til at indføre passende foranstaltninger, navnlig til beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv og
medhjælpende ægtefæller i forbindelse med graviditet og barsel Vi skal bekæmpe forskelsbehandling på
arbejdspladsen i alle dens former for at fremme kvinders og mænds frigørelse.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Formålet med Kommissionens forslag er at sikre ligebehandling af mænd
og kvinder i selvstændige erhverv. Jeg mener derfor, at vedtagelsen af denne tekst er et vigtigt og meget
positivt skridt i tilnærmelsen til den nuværende EU-lovgivning for lønmodtagere, hvor grundlæggende
rettigheder som lighed og social beskyttelse allerede er sikret, og ændringsforslagene til den oprindelige tekst
er en generel forbedring af beskyttelsen af selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller, navnlig med hensyn
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til tildeling af barselsydelse til selvstændige erhvervsdrivende kvinder og selvstændige erhvervsdrivendes
ægtefæller eller anerkendte livspartnere. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Justas Vincas Paleckis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, ikke blot fordi den er vigtig
og efter min opfattelse vil berøre millioner af EU-borgere. Jeg kender mange kunstnere, advokater og andre
selvstændige, og jeg ved, at de meget ofte bistås af et familiemedlem, ofte en hustru eller børn. Det forhold,
at de nu får ret til social beskyttelse, vil uden tvivl forbedre deres materielle status og styrke deres moral og
lyst til at arbejde. Det er navnlig vigtigt for Litauen, hvor mange familiers materielle status tangerer fattigdom,
nu hvor krisen har ramt de baltiske stater hårdt.

Vi kan ikke længere stiltiende acceptere, at selvstændige kvinder og mænd med familie udsættes for social
uretfærdighed. Vedtagelsen af denne betænkning er en klar opfordring til EU-medlemsstaternes regeringer
om at støtte selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller, sikre dem pensionsrettigheder, betalt ferie og barsels-
eller fædreorlov og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne give udtryk for min støtte til Lulling-betænkningen.
Forslaget er nødvendigt på grund af de store forskelle, der stadig hersker for selvstændige erhvervsdrivende,
og som risikerer at blive endnu mere udtalte. Forslaget omfatter ligeledes bestemmelser om social beskyttelse
for medhjælpende ægtefæller, der ofte yder et betydeligt bidrag til de selvstændige erhvervsdrivendes
virksomhed, om end de overhovedet ikke er omfattet af en sådan beskyttelse i mange medlemsstater.

Forslaget, der har til formål at gøre det attraktivt for kvinder at komme ind på arbejdsmarkedet og bidrage
til bekæmpelsen af sort arbejde, indebærer tre hovedudfordringer i forhold til den nuværende
fællesskabslovgivning. Definitionen af "medhjælpende ægtefæller" ændres med det formål at inkludere ugifte
par, hvor disse anerkendes i national lov, kvinder i selvstændige erhverv og medhjælpende ægtefæller får ret
til at holde betalt barselsorlov i mindst 14 uger efter anmodning, og medhjælpende ægtefæller får desuden
ret til at blive omfattet af en social sikringsordning efter anmodning.

Rovana Plumb (S&D), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, da vedtagelsen af dette direktiv
efter min opfattelse er af afgørende betydning på EU-plan i lyset af den nuværende økonomiske og finansielle
krise. Da medhjælpende ægtefæller ikke er omfattet af deres ægtefælles socialsikringsordning i de fleste
medlemsstater, mener jeg, at hvis en medlemsstat påbyder selvstændige erhvervsdrivende at deltage i en
socialsikringsordning, bør dette også være obligatorisk for medhjælpende ægtefæller og livspartnere.

Rådets holdning er beklagelig, idet det ikke accepterer, at det bør være obligatorisk for selvstændige
erhvervsdrivendes medhjælpende ægtefæller og livspartnere at deltage i socialsikringsordninger i de lande,
hvor deres status anerkendes i national lov. Da langt de fleste ikke er medlem af sådanne ordninger, har de
ikke kendskab til de ydelser, de kan få ret til under sådanne socialsikringsordninger, der dækker sygdom,
handicap og alderdom.

Som skyggeordfører for Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
støttede jeg den holdning, at kvinder i selvstændige erhverv, ægtefæller og livspartnere, der beslutter at få
børn, bør have ret til social beskyttelse og betalt barselsorlov og ikke bør nægtes adgang til barselsydelse,
hvilket den rumænske regering har besluttet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig meget over, at Europa-Parlamentet i dag
vedtog sin indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af
mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF.

Kvinder spiller en afgørende rolle i driften af selvstændige virksomheder som ejere og medhjælpende ægtefæller
eller livspartnere. Jeg glæder mig over Parlamentets beslutning om anvendelse af princippet om ligebehandling
af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og deres ægtefæller, der er en vigtig EU-retsakt.

Marina Yannakoudakis (ECR), skriftlig. – (EN) ECR-Gruppen er en stor fortaler for at arbejde for at slå bro
over de kønsforskelle, som selvstændige erhvervsdrivende og deres partnere er ramt af. Vi støtter formålet
med betænkningen, idet vi mener, at alle EU-medlemsstaterne bør tilbyde støtte og social beskyttelse til
selvstændige erhvervsdrivende. Vi er imidlertid imod, at denne lovgivning indføres på EU-plan. ECR-Gruppen
har altid forsvaret subsidiaritetsprincippet og er overbevist om, at medlemsstaterne bør spille en ledende
rolle i udarbejdelsen og gennemførelsen af arbejdsmarkedslovgivning og socialpolitik. ECR-Gruppen har
derfor undladt at stemme om ændringsforslag 1-17.
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Betænkning: Toine Manders (A7-0122/2010)

Roberta Angelilli (PPE), skriftlig. – (IT) Parlamentet har i dag understreget behovet for at opnå et højt
forbrugerbeskyttelsesniveau i hele EU og betydningen af at harmonisere reglerne for mærkning af
tekstilprodukter og indføre obligatorisk mærkning af alle tekstilprodukter, der bringes i omsætning på det
europæiske marked. Gennemførelsen af den nye forordning om betegnelser for tekstilprodukter samt
oplysninger på etiketter om materialer vil forenkle de eksisterende retlige rammer, der bliver gennemsigtige,
klare og til fordel for forbrugere og små og mellemstore virksomheder.

Forbrugerne vil få mulighed for at træffe kvalificerede valg på grundlag af etiketter, også ud fra etiske hensyn
som f.eks. sundhed, miljøvirkning, menneskerettigheder og løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagere inden for
tekstilfremstilling. Samtidig vil små og mellemstore virksomheder og tekstilindustrien generelt få mulighed
for at beskytte deres produkters kvalitet, design og innovation, hvilket vil gøre dem mere konkurrencedygtige,
ikke kun på det europæiske marked, men også globalt. "Made in"-mærket vil ikke blot give forbrugerne
mulighed få at få yderligere oplysninger om produkternes egenskaber, men vil også medvirke til at styrke
økonomien gennem udvikling af nye produkter i mange sektorer og ved at fremme beskæftigelsen og bidrage
til bekæmpelsen af forfalskede produkter fra tredjelande.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) I denne globaliseringstid, hvor produkter i stigende grad fremstilles
i flere forskellige lande, er det vanskeligt at fastslå deres oprindelse. Parallelt hermed ønsker forbrugerne at
få mulighed for at foretage køb på et oplyst grundlag og vil til tider vælge produkter fra lande med højere
kvalitetsstandarder eller sociale og miljømæssige standarder. Jeg besluttede i lyset heraf at stemme for denne
betænkning, da det foreslås at indføre obligatorisk mærkning med oprindelsesland. Det er efter min mening
en afgørende oplysning, der altid skal videreformidles til forbrugeren. Jeg støtter også Kommissionens forslag
om at udarbejde en rapport og, hvor det er relevant, forslag til retsakt om harmonisering af tekstiletiketter
om to år. Hvorfor er der stadig forskel på størrelsessystemer og mange andre lige så vigtige oplysninger fra
medlemsstat til medlemsstat, selv om vi har haft et fælles marked i årtier?

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne forordning, da den efter min opfattelse vil
skabe større klarhed for både tekstilfabrikanter og forbrugere. Jeg glæder mig over den valgte reguleringsform,
der samler de forskellige gældende direktiver og således vil reducere medlemsstaternes administrative byrder
i forbindelse med gennemførelsen i national lovgivning af de krævede tekniske tilpasninger, hver gang en
ny fiberbetegnelse føjes til listen. Jeg mener imidlertid, at tiden er inde til at indlede en drøftelse af en revision
af tekstilmærkningssystemet, der ikke må blive en yderligere byrde for fabrikanter, og som vil blive klart
forstået og accepteret af forbrugerne. Jeg støtter derfor ændringsforslagene til forordningen om, at
Kommissionens rapport bør omfatte spørgsmål såsom en ensartet mærkningsordning på EU-plan for tøj-
og skostørrelser, angivelse af eventuelle allergifremkaldende eller farlige stoffer og spørgsmål relateret til
økologisk og social mærkning.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), skriftlig. – (FR) Selv om det kan forekomme overraskende, er angivelsen
"made in", som er angivet på mange tøjetiketter, ikke obligatorisk i dag, og brugen heraf varierer meget fra
medlemsstat til medlemsstat. Vi har overvejet Kommissionens forslag til forordning om markedsføringen
af nye fibre og har stillet forslag om at indføre denne angivelse med henblik på at afbøde dette
mærkningsproblem. Hvis der ikke indføres EU-lovgivning, vil der rent faktisk være risiko for, at der bliver
markedsført produkter, som er blevet fremstillet i tredjelande, men som har en mærkning, der angiver, at
de er blevet fremstillet i Europa. I betænkningen opfordres Kommissionen også til at overveje en mærkning,
som giver forbrugerne adgang til oplysninger om, under hvilke sociale og miljømæssige vilkår, de produkter,
som de køber, er blevet fremstillet.

Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg lykønsker ordføreren, hr. Manders, der har gjort en stor indsats
for at samle disse tre komplekse direktiver. Denne betænkning forenkler de eksisterende retlige rammer,
f.eks. ved at sikre, at nye fibre kan blive hurtigt markedsført. For vores små og mellemstore virksomheder
betyder dette administrative besparelser og hurtigere indtjening fra salget af nye fibre. Disse foranstaltninger
fremmer innovation, hvilket efter min opfattelse er af afgørende betydning for europæiske virksomheder.
Vi kan rent faktisk kun klare os i den skarpe globale konkurrence og overvinde denne vanskelige krise med
innovative produkter af høj kvalitet.

Teksten beskytter også forbrugerne, og jeg vil gerne understrege, at der er fokus på deres interesser i vores
politikker. De vedtagne regler vil sikre borgerne i EU klarere og mere gennemskuelige regler, og de vil også
hurtigere kunne drage nytte af innovative produkter. Endelig vil folkesundheden blive bedre beskyttet, idet
en mere detaljeret mærkning vil sikre borgerne oplysninger om garnets og tilknyttede produkters oprindelse.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over dette forslag til forordning, der har til
formål at forenkle de eksisterende retlige rammer med henblik på at fremme innovation i tekstil- og
beklædningssektoren, samtidig med at det bliver muligt for brugerne af fibrene og for forbrugerne hurtigere
at kunne drage nytte af innovative produkter. Det er afgørende at forenkle rammerne med henblik på at
fremme innovation i den europæiske industri og stille flere oplysninger til rådighed for forbrugerne. Det er
også vigtigt at udarbejde en ny lovgivning, der indebærer færre tunge procedurer og omkostninger i forbindelse
med gennemførelsen af direktiver. Industrien vil drage fordel af den reducerede tidsramme mellem indgivelsen
af ansøgningen og muligheden for at markedsføre produktet, hvilket er ensbetydende med administrative
besparelser og hurtigere indtjening fra salget.

Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Endelig har vi vedtaget en række "made in"-bestemmelser for tekstilsektoren.
Parlamentet stemte allerede i 2005 for et forslag til rådsforordning om angivelse af oprindelseslandet for
visse varer, der importeres fra tredjelande, men det blev blokeret af Rådet. Da det imidlertid ikke var omfattet
af den fælles beslutningsprocedure, var der ikke meget at stille op over for en række nationale regeringers
modstand.

Afstemningen i dag er imidlertid et stærkt politisk signal fra Europa-Parlamentet, der repræsenterer
EU-borgerne, og som nu på det kraftigste opfordrer Rådet til at vedtage disse regler. Målet er tættere på i dag,
og det er desuden i overensstemmelse med målene i Lissabontraktaten.

Dette er måske kun afstemningsresultatet ved førstebehandlingen, men det er et vigtigt resultat af en stor
indsats gennem de seneste måneder ydet i samarbejde med kolleger fra andre nationale delegationer og andre
politiske grupper. Denne nye forordning beskytter de europæiske forbrugere, der gerne vil have oplyst
tekstilprodukternes oprindelse, og små og mellemstore virksomheder, der fremstiller dem i medlemsstaterne.
Vi vil f.eks. således ikke længere have mulighed for at angive, at et produkt er "made in" en medlemsstat, hvis
det rent faktisk kun gør sig gældende for 25 % af produktet, idet mindst 50 % af produktet nu skal være
fremstillet i det pågældende "made in"-land.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt og Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. – (SV) Overordnet set støtter
vi betænkningen udarbejdet af vores kollega, hr. Manders, om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet
mærkning heraf. Når det er sagt, er vi meget kritiske over for obligatorisk oprindelsesmærkning, da vi er
overbevist om, at det vil føre til højere priser for de europæiske forbrugere samt ringere vilkår og højere
omkostninger, navnlig for små og mellemstore virksomheder. Vi tror på frihandel, og vi mener derfor, at
det er vigtigt, at vi ikke skaber større tekniske handelshindringer gennem unødvendig regulering. Vi støtter
i stedet en frivillig mærkningsordning baseret på forbrugernes efterspørgsel efter oprindelsesmærkning.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Kommissionen vedtog den 30. januar 2009 et forslag til en ny forordning
om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf. Forslaget samler al eksisterende lovgivning
om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf under en enkelt forordning. Som ordføreren
formulerer det, er revisionen "i bund og grund en teknisk øvelse uden større politisk betydning."

Vi ved imidlertid, at den konkurrence, som den europæiske tekstilsektor står over for – frem for alt fra
kinesiske produkter – gør det nødvendigt at træffe mere gennemgribende foranstaltninger om mærkning i
fremtiden, og det må fremover være Kommissionens opgave. De udfordringer, som EU står over for i dag,
gør det desuden nødvendigt at forbedre og styrke markedet, og der skal således træffes foranstaltninger med
henblik på at fjerne hindringer herfor. En harmonisering og forenkling af standarder for betegnelser for
tekstilprodukter opfylder denne målsætning, da det skaber klarhed over oplysningerne til forbrugerne og
således bidrager til at gøre sektoren mere konkurrencedygtig.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Muligheden for en korrekt identifikation af, hvor og hvordan
et produkt er blevet fremstillet, og hvad det i bund og grund er lavet af, er en grundlæggende ret for
forbrugerne, der skaber tillid og beskytter deres rettigheder, og det er også en vigtig faktor til fremme af fair
konkurrence på det globale tekstilmarked. Standardiseringen af mærkningen af tekstilprodukter vil i denne
forbindelse fremme konkurrenceevnen i tekstil- og beklædningsindustrien i Europa, herunder navnlig i
Portugal. Jeg vil gerne understrege behovet for harmoniserede regler for angivelse af oprindelseslandet for
tekstilprodukter, der importeres fra tredjelande, og præcise kriterier for brugen af "made in"-mærket for
produkter, der er fremstillet i EU, samt behovet for social mærkning med henblik på at oplyse forbrugerne
om overholdelsen af sikkerhedsstandarder og menneskerettigheder. Jeg mener også, at økologisk mærkning
vedrørende tekstilprodukters miljømæssige egenskaber er vigtig. Indførelsen af disse klarere og mere
gennemsigtige mærkningsregler – der omfatter oplysninger om ikketekstildele af animalsk oprindelse – vil
også øge forbrugernes muligheder for at skelne mellem produkter og deres kvalitet.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi stemte for denne betænkning på grund af dens gennemgående
budskab. Der slås til lyd for oprindelsesmærkning og lægges vægt på beskyttelsen af forbrugernes og
arbejdstagernes rettigheder og hensynet til EU-medlemsstaternes tekstil- og beklædningsproduktion. Vi er
imidlertid uenige i en række krav om nærmere mærkningsoplysninger, navnlig alt for detaljerede oplysninger
om fibre, især af hensyn til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) på grund af de eventuelle omkostninger
forbundet hermed.

Selv om vi har stemt for generelt, er vi således ikke enige i en række foreslåede krav om nærmere oplysninger.
Vi mener, at forslaget skal revideres, eller at der i det mindste skal indføres hjælpeforanstaltninger for at
afbøde SMV'ernes problemer.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Angivelsen af et produkts oprindelse er vigtig, således at forbrugerne er
klar over den præcise oprindelse af det produkt, som de køber. Det er ikke korrekt at angive, at et givent
produkt er fremstillet i EU, når det kun emballeres i et EU-land, og de øvrige produktionsfaser gennemføres
i tredjelande. De nye vedtagne regler vil medvirke til at skabe større gennemsigtighed inden for international
handel og større klarhed for forbrugerne. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Den økologiske mærkning virker endnu engang stik imod hensigten
– tænk blot på skandalen omkring "økologisk bomuld" eller de nylige biokemiske skandaler. For det første
skaber den yderligere forvirring omkring etiketter og mærker på det økologiske marked – som EU på fornuftig
vis kunne standardisere én gang for alle – noget, som EU normalt elsker at gøre – og for det andet er det på
høje tid, at EU accepterer genetisk modificeret bomuld. Hvis vi skal afvente undersøgelser af de eventuelle
virkninger af skadelige stoffer, bør det i det mindste i mellemtiden angives på etiketterne, at produkterne
indeholder genetisk modificeret bomuld.

Det er desuden på høje tid, at EU også tager fat på spørgsmålet om radiofrekvensidentifikation (RFID). Vi
kan ikke anvende elektroniske etiketter på tekstiler uden at oplyse forbrugerne herom. Mærkningsreglerne
er stadig utilstrækkelige. Hvis det bliver muligt at identificere fodgængere via RFID-beklædningsgenstande,
vil det være muligt at overvåge folk konstant. Da dette også fremhæves i betænkningen, støttede jeg den
under afstemningen.

Cristiana Muscardini (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg støtter Manders-betænkningen om oprindelsesmærkning
for tekstilprodukter, da den løser et problem, der længe har udgjort en trussel mod de europæiske forbrugeres
valgfrihed. Oprindelsesmærkning er af afgørende betydning for at sikre gennemsigtighed, sikkerhed og
oplysninger til de europæiske forbrugere og samtidig give vores virksomheder klare fælles regler.

Problemet med tekstilprodukter fra tredjelande, vores handelspartnere, er imidlertid fortsat ikke løst. Jeg
opfordrer derfor mine kolleger til at bekræfte deres støtte til forordningen om oprindelsesmærkning, der
drøftes i Udvalget om International Handel. Den vil beskytte vores forbrugere og virksomheder, ikke blot
tekstil- og beklædningsindustrien, men også sektorer, der er følsomme over for økonomisk vækst i Europa.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Den europæiske tekstilindustri har gennemgået en vanskelig proces
med omstrukturering, modernisering og teknologiske fremskridt med henblik på at imødegå de store
økonomiske udfordringer, sektoren har stået over for i de senere år. De europæiske virksomheder har styrket
deres globale position ved at koncentrere sig om komparative fordele såsom kvalitet, design og teknologisk
innovation af produkter med den største merværdi. Den europæiske industri spiller en førende rolle på
verdensplan inden for udvikling af nye produkter, højteknologiske og uvævede tekstiler til nye
anvendelsesområder og rengøringsprodukter og produkter til bilindustrien eller medicinalindustrien.

Jeg glæder mig over Kommissionens forslag til forordning, idet det efter min opfattelser forenkler de
eksisterende retlige rammer for udvikling og ibrugtagning af nye fibre og har potentiale til at tilskynde til
innovation i tekstil- og beklædningssektoren, samtidig med at det bliver muligt for brugerne af fibrene og
for forbrugerne hurtigere at kunne drage nytte af innovative produkter.

Endelig vil jeg give udtryk for min fulde støtte til "made in"-forordningen, da den efter min opfattelse er af
afgørende betydning for at sikre, at forbrugerne har tilstrækkelige oplysninger om sammensætningen og
oprindelsen af de produkter, de køber.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) De Grønne har undladt at deltage i den endelige
afstemning om denne betænkning, navnlig på grund af vedtagelsen af en række vigtige ændringsforslag stillet
af PPE, De Liberale og EFD. Formålet med alle disse ændringsforslag er generelt at udvide "made
in"-bestemmelserne.
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Tokia Saïfi (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg støttede ikke ændringsforslagene i Manders-betænkningen om betegnelser
for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf vedrørende "made in"-bestemmelserne (47/49, 48, 12 og
67). Disse ændringsforslag, der har til formål at stille krav om oprindelsesmærkning for tekstilprodukter,
der importeres fra tredjelande (undtagen Tyrkiet og EØS-landene), og at fastsætte præcise regler i denne
forordning for brugen af frivillig oprindelsesmærkning af tekstilprodukter fremstillet i EU, vil bringe
vedtagelsen inden for en rimelig tidsramme af denne vigtige retsakt i fare. Kommissionens forslag til forordning
om oprindelsesmærkning drøftes stadig i Rådet, og Udvalget om International Handel skal udarbejde en
betænkning.

Jeg er ikke imod produktgennemsigtighed og sporbarhed til fordel for forbrugerne. Som medlemmer af
Europa-Parlamentet er det imidlertid vores ansvar at respektere visse lovgivningsrammer. Inden vi vedtog
den obligatoriske "made in"-angivelse på etiketter for tekstilprodukter, der sælges i Europa, burde vi efter
min opfattelse først have sikret os, at forslaget til forordning om "made in"-mærkning indeholdt alle
nødvendige garantier, navnlig med hensyn til gennemførelse.

Betænkning: Vital Moreira (A7-0058/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg stemte for dette dokument. Forbindelserne mellem EU og
Ukraine har altid været meget tætte og baseret på en konstruktiv dialog. Den ukrainske økonomi er i lighed
med EU-medlemsstaternes økonomier blevet ramt af den internationale finanskrise, hvilket har medført et
drastisk faldende output, forringet budgetsituation og stadig større behov for ekstern finansiering. Unionens
makrofinansielle bistand på 500 mio. EUR bør ikke alene supplere programmer og ressourcer fra IMF og
Verdensbanken, men også sikre, at EU's engagement skaber merværdi. EU's makrofinansielle bistand kan
imidlertid kun bidrage til økonomisk stabilisering i Ukraine, hvis de vigtigste politiske kræfter sikrer politisk
stabilitet i landet og skaber bred enighed om en streng gennemførelse af de nødvendige strukturreformer.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Det er navnlig vigtigt at yde makrofinansiel bistand til Ukraine
i den nuværende situation. Denne bistand kan øge EU's indflydelse på Ukraines politikudformning og hjælpe
Ukraine til at overvinde den aktuelle dybtgående økonomiske krise. Fællesskabets finansielle bistand afspejler
Ukraines strategiske betydning som et potentielt kandidatland til medlemskab af EU. Der ydes makrofinansiel
bistand på et tidspunkt, hvor EU også bidrager til at mobilisere finansiering til støtte af reformen inden for
den ukrainske energisektor. Kommissionen og de andre involverede institutioner arbejder sammen om en
støttepakke til de ukrainske myndigheder med henblik på at hjælpe dem med at udvikle en bæredygtig
løsning på Ukraines gastransit- og gasbetalingsforpligtelser på mellemlang sigt. Selv om formålet med den
foreslåede makrofinansielle bistand ikke er direkte knyttet til denne pakke, vil den støtte Ukraines økonomiske
stabilisering og reformer. Jeg er enig i denne beslutning om at yde Ukraine ekstraordinær makrofinansiel
bistand. Uden denne bistand vil Ukraine ikke kunne integrere sig fuldt ud på mange økonomiske områder
og opfylde de øvrige mål.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Ukraine betaler i øjeblikket prisen for en alvorlig økonomisk
krise og længerevarende politisk ustabilitet, der har gjort det muligt for myndighederne i Kiev at undslippe
de forpligtelser, som regeringen har indgået over for de internationale finansielle institutioner. Det er vigtigt,
at EU medvirker til at yde bistand til sine østlige naboer på et tidspunkt, hvor den sociale situation forværres,
idet der ikke er den nødvendige likviditet til at holde statsapparatet i gang.

Ukraine skal have stabilitet. Det lån, der ydes af Kommissionen med Fællesskabets lovgivningsmyndigheds
godkendelse, bekræfter ligeledes, at Kiev kan betragtes som et kandidatland til medlemskab af EU.
Kommissionen skal imidlertid nu fokusere fuldt ud på overvågningen af anvendelsen af det lån, der ydes til
Kiev.

EU har desuden nu mulighed for at anmode Ukraine om at udvise større beslutsomhed i gennemførelsen af
afgørende reformer, der vil medvirke til at styrke retsstatsprincippet. Ukraines overgang fra statsstyret
planøkonomi til markedsøkonomi er en vanskelig og smertelig proces, navnlig for befolkningen. Denne
økonomiske overgang skal ledsages af foranstaltninger til fremme af en institutionel reform. Ukraine skal
gribe fat om nælden på begge fronter, uanset hvor vanskeligt det forekommer at være i øjeblikket.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over vedtagelsen af forslaget til
lovgivningsmæssig beslutning om makrofinansiel bistand til Ukraine, da det vil give Ukraine mulighed for
at imødegå konsekvenserne af den globale finanskrise ved at sikre, at de offentlige finanser og den eksterne
balance er bæredygtige. Dette svar på Ukraines anmodning er afgørende for den økonomiske stabilisering
og skal samordnes med det igangværende IMF-program. Ukraine skal imidlertid træffe hensigtsmæssige
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foranstaltninger for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse
med denne bistand, og Kommissionen og Revisionsretten skal udføre den fornødne kontrol og revision. Jeg
tænker her på det aftalememorandum og den låneaftale, der skal indgås med myndighederne i Ukraine, som
skal indeholde bestemmelser om, at Ukraine skal træffe og gennemføre specifikke foranstaltninger for at
forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder, der kan berøre bistanden.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte med glæde for Parlamentets betænkning om makrofinansiel
bistand til Ukraine. Som potentielt kandidatland til medlemskab af EU er Ukraine en privilegeret partner, og
der skal gennemføres specifikke politikker med henblik på at løse landets særlige problemer. Makrofinansiel
bistand fra EU til Ukraine vil imidlertid kun bidrage til landets økonomiske stabilisering, hvis det partipolitiske
landskab stabiliseres og de ledende politiske kræfter – der gennem de senere år har været alt for optaget af
små interne magtkampe – skaber bred enighed om en konsekvent gennemførelse af de strukturreformer,
som er nødvendige af hensyn til landets fremtid.

Det er også helt afgørende, at den ukrainske regering griber ind for at sætte en stopper for domstolenes
manglende uafhængighed, da de udsættes for et meget stort pres, ikke kun fra politisk side, men også fra
økonomiske aktører. Et frit og uafhængigt retssystem er en forudsætning for retsstaten, respekten for
menneskerettighederne og udenlandske investeringer og fremskridt. Disse faktorer skal tages i betragtning
i forbindelse med fastlæggelsen af mekanismerne i låneaftalen, således at EU-institutionerne har mulighed
for nøje at overvåge gennemførelsen heraf.

Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – (RO) Ukraine, der er et af EU's umiddelbare nabolande, er også blandt de
europæiske lande, der er blevet hårdt ramt af den globale økonomiske krise. Krisens skadelige indvirkning
på den ukrainske økonomi bringer ikke kun den interne stabilitet i fare, men også regionens stabilitet som
helhed. Jeg stemte for at yde makrofinansiel bistand til Ukraine, der vil være et meget væsentligt bidrag til at
sikre stabilitet og fortsætte de økonomiske reformer i Ukraine.

Kommissionen og de øvrige involverede institutioner – Den Internationale Valutafond, Verdensbanken,
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank – skal fremskynde
processen med at sammensætte en støttepakke til Ukraine med henblik på at finde og gennemføre en
bæredygtig løsning på reformen af landets økonomi, herunder navnlig energisektoren.

Det har stor strategisk betydning at finde en løsning på problemerne forbundet med naturgastransit via
ukrainsk territorium. Det var efter min mening hensigtsmæssigt at sætte spørgsmålet om gastransit på
associeringsagendaen EU-Ukraine. Jeg er overbevist om, at dette samarbejde skal styrkes, hvilket også betyder,
at vi skal finde nye samarbejdsformer. Vi skal støtte Ukraines fortsatte reformbestræbelser og således hjælpe
landet med at tilnærme sig EU, hvilket er i overensstemmelse med EU's mål inden for rammerne af den
europæiske naboskabspolitik.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) De seneste beretninger om vold udøvet mellem medlemmer af det ukrainske
parlament har vakt bekymring i hele Europa og har klart vist, at det ukrainske samfund er splittet, at landet
står ved en skillevej i dag, og at Rusland uvægerligt har stor indflydelse i regionen. EU skal efter min opfattelse
til stadighed tilskynde Ukraine til at tilnærme sig EU. I denne forbindelse er den makrofinansielle bistand,
som vi yder nu, endnu et udtryk for tilnærmelse til Ukraine og solidaritet med landet i en særlig alvorlig
social, økonomisk og finansiel krisesituation.

Jeg håber, at Ukraine uforbeholdent påbegynder en konvergensproces i forhold til EU, at den foreslåede
associeringsaftale træder i kraft og styrker de bilaterale forbindelser og drøftelser, og at Ukraine i sidste ende
kan tiltræde vores fælles område. Jeg håber også, at der bliver gradvis mindre behov for denne form for
bistand, at den politiske stabilitet genoprettes i Ukraine, og at det vil lykkes landet at genoprette den sociale
balance og forny den kommercielle struktur, og at Ukraine fortsat vil vælge demokratiet,
menneskerettighederne og retsstatsprincippet.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Den ukrainske økonomi har i stigende grad været ramt af den
internationale finanskrise med drastisk faldende output, forringet budgetsituation og stadig større behov
for ekstern finansiering. EU's finansielle bistand afspejler Ukraines strategiske betydning som et potentielt
kandidatland til medlemskab af EU. Jeg støttede derfor forslaget om at stille makrofinansiel bistand til rådighed
for Ukraine i form af en lånefacilitet med en hovedstol på højst 500 mio. EUR med henblik på at støtte landets
økonomiske stabilisering og lette de betalingsbalance- og budgetbehov, som er identificeret i det igangværende
IMF-program. Jeg mener, at det er vigtigt at hjælpe Ukraine med at genskabe det nødvendige
samfundsøkonomiske minimumsniveau og skabe mulighed for stabilisering af landets offentlige finanser
og således grundlag for vækst og politisk tillid. Jeg er også enig i, at der skal indføres overvågningsmekanismer
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med henblik på at skabe større klarhed, gennemsigtighed og ansvar. Europa-Parlamentet bør holdes
regelmæssigt orienteret om Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs arbejde.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Den makrofinansielle bistand til Ukraine, der foreslås her, er ikke
reel og uegennyttig bistand, tværtimod. F.eks. indebærer det forhold, at denne bistand gøres betinget af
overholdelsen af Den Internationale Valutafonds krav og "de centrale principper og målsætninger i den
økonomiske reform, der er fastlagt i associeringsagendaen EU-Ukraine", oprettelse af et omfattende
frihandelsområde mellem EU og Ukraine, accept af målene for EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, et
tættere samarbejde gennem militære kanaler for at løse spørgsmål af fælles interesse, Ukraines mulige
deltagelse i EU's flådeoperation Atalanta, indførelse af en fuldt udbygget og fuldt operationel markedsøkonomi
i Ukraine og EU's principper om makroøkonomisk stabilitet og udveksling af "bedste praksis" mellem EU
og Ukraine om reformer af velfærdsstaten med henblik på at gøre Ukraines pensionssystem mere bæredygtigt.
På grund af alt det, der er udtrykkeligt anført, og alt det, der kan læses mellem linjerne, og i lyset af den
velkendte betydning af meget af ovenstående EU-jargon, kunne vi naturligvis kun stemme imod dette forslag.
Vi giver også udtryk for vores solidaritet med det ukrainske folk ved at stemme nej.

Filip Kaczmarek (PPE), skriftlig. – (PL) Jeg stemte for betænkningen om makrofinansiel bistand til Ukraine.
Det er en meget vigtig afgørelse, der betyder, at vi vil hjælpe en meget vigtig nabo for EU og Polen.

Et lån på 500 mio. EUR vil hjælpe Ukraine med at overvinde finanskrisen. Jeg går ud fra, at jeg ikke behøver
at overbevise nogen om, at Ukraines økonomiske stabilisering og reformen af den ukrainske energisektor
er i EU's interesse. Det afhænger af ukrainerne selv, om disse mål vil blive nået. Jeg glæder mig over, at vi i
dag har vist, at vi ønsker at samarbejde med dem og at hjælpe.

Iosif Matula (PPE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for finansiel bistand fra EU til Ukraine, da jeg mener, at vi skal
udvise solidaritet, hvilket også indebærer, at vi skal hjælpe Ukraine med at overvinde den nuværende
økonomiske krise. Ukraine er et europæisk naboland, der ønsker at tiltræde EU i fremtiden, og vi skal sende
et klart politisk signal til Ukraine, der tilskynder myndighederne til at gennemføre de reformforanstaltninger,
som Ukraine og EU er blevet enige om.

Det er samtidig vigtigt for os europæere at have fremgangsrige naboer med stabile interne politiske forhold,
som respekterer europæiske standarder og værdier. Vi håber i denne forbindelse, at det lån, som EU stiller
til rådighed for dette naboland, vil blive anvendt til at hjælpe hele det ukrainske samfund, herunder over en
halv million rumænere i det nordlige Bukovina, det nordlige Maramureş og det sydlige Bessarabia.
Kommissionen skal naturligvis træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne ekstraordinære
finansielle bistand anvendes fornuftigt, og hvor det er nødvendigt, for at opnå de forventede virkninger.
Betingelserne for denne bistand skal være i overensstemmelse med de vigtigste målsætninger i
associeringsagendaen EU-Ukraine, og EU skal nøje overvåge anvendelsen af midlerne, og Europa-Parlamentet
skal i denne forbindelse holdes regelmæssigt orienteret.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Det er utåleligt, at EU-lån og subsidier underlægges
betingelser stillet af IMF. Det er uacceptabelt, at Kommissionen selv påtager sig den opgave at kontrollere,
om de medlemsstater, der får støtte fra Verdensbanken og IMF, gennemfører deres politikker, uden
hensyntagen til det ukrainske folks suverænitet.

Jeg stemte imod det forslag om makrofinansiel bistand, som Europa-Parlamentet fik forelagt i dag. Det skyldes
ikke, at jeg ikke støtter det ukrainske folk. Jeg ønsker tværtimod ikke, at de kommer til at lide mere, end de
gør i forvejen på grund af det forældede og farlige nyliberale system, som de påtvinges af IMF, Verdensbanken
og Kommissionen.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Ukraines økonomiske stabilisering og genopretning støttes med finansiel
bistand fra Den Internationale Valutafond. Ukraine har anmodet om makrofinansiel bistand fra EU på
baggrund af landets stadig ringere økonomiske udsigter. Det makrofinansielle bistandsprogram er afgørende
for forbedringen af den finansielle stabilitet i europæiske lande, der er blevet ramt af den seneste globale krise
og af denne krises følger for deres vigtigste handelspartnere. De finansielle ubalancer vedrører budgetterne
og betalingsbalancen. Denne bistand er vigtig, hvis Ukraine skal imødegå krisen på en sammenhængende
måde. EU skal derfor udvise solidaritet. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Ukraine, som er en af EU's vigtigste partnere i det østlige
naboskabsområde, er blevet hårdt ramt af den globale økonomiske krise. Derfor bør Kommissionens forslag
om at stille makrofinansiel bistand til rådighed i form af et lån på op til 500 mio. EUR vedtages. Formålet
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med bistanden er at bidrage til at dække Ukraines generelle betalingsbalancebehov og behovene for ekstern
finansiering som fastsat af Den Internationale Valutafond (IMF).

Vi skal hjælpe Ukraine med at styrke dets makrofinansielle stabilitet på lang sigt, da Ukraine også er en vigtig
handelspartner for EU. Jeg mener imidlertid også, at det er vigtigt, at den bistand, der ydes over EU's budget,
ikke kun er i overensstemmelse med IMF-programmet, men også med de centrale principper og målsætninger
i EU's politik over for Ukraine. Som følge af EU's bistand vil der blive iværksat yderligere nødvendige
strukturreformer i Ukraine på baggrund af de positive betingelser. Jeg stemte derfor for betænkningen.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for Moreira-betænkningen. Formålet med den foreslåede
makrofinansielle bistand er at supplere støtten fra IMF som fastsat under standbyaftalen samt Verdensbankens
støtte, der vil blive ydet i form af et lån til budgetstøtte.

Det makrofinansielle bistandsprogram supplerer andre former for EU-finansiering. EU's finansielle bistand
afspejler Ukraines strategiske betydning som et potentielt kandidatland til medlemskab af EU. Der ydes
makrofinansiel bistand på et tidspunkt, hvor EU også bidrager til at mobilisere finansiering af reformen inden
for den ukrainske energisektor. Jeg er enig med ordførerens ændringsforslag med henblik på at øge forslagets
klarhed, gennemsigtighed og ansvar.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), skriftlig. – (EN) Ingen bestrider, at Ukraine er vores "strategiske partner", og at
vi har stor interesse i landets situation. Ukraine står i dag ved en skillevej rent økonomisk på grund af landets
vanskelige situation og rent politisk på grund af en ny regering, der gerne vil knytte tættere bånd til Rusland.
Det er derfor den rigtige strategiske beslutning at hjælpe Ukraine ved at stille 500 mio. EUR til rådighed, og
vi støtter beslutningen. Er der imidlertid taktisk set ikke et misforhold mellem omfanget af finansiel bistand
– blot en halv milliard sammenlignet med andre projekter, der involverer mange milliarder i finansiel bistand
– og den kontrol over Ukraines økonomiske politik, som vi ønsker at få til gengæld?! EU har naturligvis
strenge regler, som modtagere af finansiel bistand fra EU skal overholde, uanset det modtagne beløb, men
somme tider, navnlig når bistanden er relativ begrænset, er det udtryk for politisk ufleksibilitet at fastholde
de samme høje betingelser, og det mindsker blot dette instruments effektivitet, navnlig på et tidspunkt, hvor
andre har en langt mere fleksibel tilgang til bistand.

Traian Ungureanu (PPE), skriftlig. – (EN) Som næstformand i Euronest stemte jeg for den makrofinansielle
bistand til Ukraine. Jeg håber, at denne bistand vil blive ydet hurtigst muligt i overensstemmelse med de
fastlagte betingelser. Jeg glæder mig navnlig over, at Europa-Parlamentet er involveret i denne
beslutningsproces som følge af gennemførelsen af Lissabontraktatens bestemmelser. Forslaget om
makrofinansiel bistand til Ukraine er det første, der behandles under den nye procedure. Det er imidlertid
beklageligt, at beslutningsprocessen er blevet forsinket på grund af den nye procedure.

Jeg opfordrer EU-institutionerne til at udnytte tidligere erfaringer med tildeling af makrofinansiel bistand til
Ukraine og undgå yderligere forsinkelser. Vores østlige partnere bør skånes for unødvendige forsinkelser.
Jeg tænker især på Republikken Moldova, der har en proeuropæisk regering, og som stadig afventer EU's
makrofinansielle bistand. Republikken Moldova har et presserende behov for bistand, men Kommissionens
forslag er allerede uacceptabelt forsinket. Det forelægges først for Europa-Parlamentet i denne uge. Jeg
opfordrer alle EU-institutionerne til at undgå yderligere forsinkelser i forbindelse med afgørelsen om
makrofinansiel bistand til Republikken Moldova.

Betænkning: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Vores ni regioner i fjernområderne (Azorerne, De Kanariske Øer,
Guadeloupe, Fransk Guyana, Madeira, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy og Saint Martin) er et virkeligt
aktiv for EU. EU skal vedtage særlige kompenserende foranstaltninger, idet deres afsides beliggenhed bremser
deres udvikling. I Réunion må det f.eks. være muligt at fremstille UHT-mælk på basis af mælkepulver til
konsum. Den værdifulde undtagelse, som Madeira har fået, skal udvides til også at gælde Réunion, der også
er meget geografisk afsides beliggende. Jeg stemte derfor for denne betænkning om indførelse, udvidelse
eller tilpasning af visse undtagelsesbestemmelser for Azorerne, De Kanariske Øer, Réunion og Madeira for
sukker-, mælke- og vinsektoren.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Fjernområderne står over for større udfordringer på grund
af deres geografiske beliggenhed langt fra EU's centrum. Jeg glæder mig derfor over vedtagelsen af særlige
foranstaltninger på landbrugsområdet med henblik på at hjælpe disse regioner under den nuværende
økonomiske krise. Jeg vil navnlig gerne understrege den særlige karakter af regionerne Azorerne og Madeira,
og jeg glæder mig over de vigtigste vedtagne foranstaltninger. Disse foranstaltninger vedrører indførelse,
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udvidelse eller tilpasning af visse undtagelsesbestemmelser for sukker-, mælke- og vinsektoren. Det er vigtigt
at understrege, at det er afgørende at have en integreret strategi for fjernområderne uden at glemme, at de
har deres egne særlige karakteristika. Det er vigtigt at finde de bedste løsninger for de enkelte forskellige
regioner. Der bør sættes fokus på en række eksisterende EU-instrumenter som f.eks. regionale strategier og
den europæiske naboskabspolitik, og det er også vigtigt at fortsætte drøftelserne af de strategiske retningslinjer
for fjernområderne med henblik på at gøre beslutningstagerne opmærksom på disse regioners særlige
karakteristika og muligheder.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Der er ikke kun ét fjernområde. Hver enkelt ø, hver enkelt
territorium har sin egen særlige karakter, identitet og problemer. I den betænkning, som vi netop har vedtaget,
slås der til lyd for indførelsen af visse undtagelser på landbrugsområdet for at hjælpe fjernområderne. Réunion
vil f.eks. nu få tilladelse til at fremstille UHT-mælk på basis af mælkepulver med oprindelse i Fællesskabet og
således for at kompensere for den utilstrækkelige produktion af frisk mælk. Azorerne vil blive omfattet af
en undtagelse fra reglerne om begrænsning af eksporten af sukker til EU, da sukkerroeproduktion er det
mest realistiske alternativ til mælkeproduktion på øen – set ud fra både et økonomisk og et miljømæssigt
synspunkt – når mælkekvoterne afskaffes. Disse undtagelser vil hjælpe fjernområderne. Det er godt, og vi
ønsker derfor, at disse undtagelser garanteres på lang sigt. Vi forventer, at Kommissionen sikrer dette.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om forslaget til forordning om særlige
foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder. Vedtagelsen af denne betænkning skaber mulighed
for diversificering af landbrugsproduktionen og betyder desuden, at forbuddet mod reeksport af visse
produkter er blevet hævet. I en økonomisk krisetid er det et afgørende bidrag til omstruktureringen og
bevarelsen, ikke blot af snesevis af arbejdspladser på Azorerne, men også af aktiviteterne i regionens
sukkerindustri.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Kommissionens forslag indeholder en række ændringer af
Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder.
Ændringerne vedrører sukker-, mælke- og vinsektoren. Jeg ønsker de involverede ordførere tillykke med
kvaliteten af deres arbejde. Et af de grundlæggende principper i den nuværende flerårige finansielle ramme
og de næste finansielle overslag må være princippet om solidaritet. Vi skal sikre social og territorial
samhørighed gennem anvendelse af dette princip. Vi er alle opmærksom på de naturbetingede vanskeligheder,
som EU's fjernområder kæmper med på grund af deres geografiske beliggenhed og vilkår, der indvirker
negativt på deres økonomiske aktivitet og produktionskapacitet. Ændringsforslagene er i overensstemmelse
med dette solidaritetsprincip, og derfor støtter jeg dem.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Den underliggende forudsætning i denne betænkning – der
udtrykkes klart i kompromisforslagets betragtninger, hvor det accepteres, at mælkekvoteordningen må
forventes at ophøre – er efter vores opfattelse uacceptabel, og vi stemte derfor imod betænkningen. Det har
yderst alvorlige konsekvenser for mælkesektoren på Azorerne og for regionens mejerisektor generelt at
afskaffe kvoterne, hvilket også anerkendes i den vedtagne betænkning, om end det betragtes som et fait
accompli.

Konsekvenserne af afskaffelsen af mælkekvoterne for regionens økonomi – som vi har kæmpet imod og
fortsat vil kæmpe imod – vil ikke blive afbødet af de foranstaltninger rettet mod
sukkerforarbejdningsindustrien, der foreslås nu, da ordningen for reeksport af sukker forlænges. Det er et
rimeligt mål. Det svækkes allerede fra starten, hvis det accepteres, at denne foranstaltning også vil blive
gradvis afviklet over fem år.

For så vidt angår Madeira, er vinomstillingsprocessen meget forsinket, og kan endda blive kompromitteret,
hvis incitamenterne ikke styrkes. Der ses også bort fra de negative virkninger i regionen af den såkaldte
"Genèveaftale" om handel med bananer. Et andet vigtigt spørgsmål, der bør overvejes, er muligheden for at
yde støtte til fremme af et marked for salg af lokale landbrugsprodukter mellem øerne.

Elie Hoarau (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for den endelige tekst, der blev presset hurtigt igennem,
da indførelsen af disse forskellige undtagelser for Réunion, Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira var
afgørende for at sikre beskyttelsen af arbejdspladser og fortsættelsen af landbrugsaktiviteterne, navnlig
mælkeproduktionen i Réunion. Jeg stemte imidlertid imod Kommissionens og Rådets kompromisforslag,
idet Rådets forslag var langt mindre omfattende end de foranstaltninger, som vi havde foreslået, og som var
blevet vedtaget af Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne.

Det er beklageligt, at kvoten på 3 000 t for sukkereksport for Azorerne ikke er blevet fastholdt, at det ikke
er blevet overvejet at udvide den undtagelse, der allerede er givet til Réunion vedrørende mælkeproduktion,
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til også at omfatte de øvrige franske oversøiske departementer, og at Kommissionen ikke har opretholdt de
garantier vedrørende bæredygtigheden af de resultater, som mælkeproducenterne på Réunion har opnået.
Alle disse spørgsmål bør drøftes igen i forbindelse med forhandlingerne om reformen af POSEI-programmet.

Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. – (PL) Fjernområderne er normalt karakteriseret ved en lille befolkning,
et lille areal, stagnation og vanskelige økonomiske vilkår. Disse regioner er stærkt afhængige af klimatiske
og geografiske forhold, og deres adgang til produkter og tjenesteydelser er baseret på samarbejde med EU's
fastland. Støtten til disse regioner bør gøres permanent, idet de vanskeligheder, som befolkningen i
fjernområderne skal overvinde, er permanente. For at sikre udviklingen af virksomheder i disse regioner,
fremme erhvervsaktiviteten og sikre det samme niveau i landbrugssektoren som i Europa som helhed skal
vi indføre nye undtagelser i lovgivningen – og fastholde allerede eksisterende undtagelser – tilpasset de enkelte
regioners behov.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den økonomiske og sociale udvikling i EU's fjernområder er betinget af
deres meget fjerne beliggenhed, deres lille areal, deres vanskelige terræn og klimatiske forhold og deres
økonomiske afhængighed af nogle få produkter. Da alle disse faktorer tilsammen er stærkt begrænsende for
deres udvikling, fastslås det i artikel 349 i Lissabontraktaten, at der kan træffes særlige foranstaltninger for
regionerne i den yderste periferi, der skal gennemføres via passende initiativer til imødegåelse af deres særlige
behov, ikke mindst inden for landbrug og fiskeri. De vigtigste foranstaltninger vedrører indførelse, udvidelse
eller tilpasning af visse undtagelsesbestemmelser for sukker-, mælke- og vinsektoren. Vi vil stemme for disse
foranstaltninger på grund af alle disse begrænsninger og den ødelæggende internationale krise. Derfor stemte
jeg, som jeg gjorde.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Jeg stemte for Europa-Parlamentets beslutning
(A7-0056/2010), fordi den fælles landbrugspolitiks anden søjle, dvs. den fælles landbrugspolitik, er ekstremt
vigtig, hvis vi skal øge den fælles landbrugspolitiks effektivitet og lette forvaltningen af områder med
naturbetingede ulemper. Ordførerens betænkning er meget nødvendig, ikke kun for os, men for hele EU. Vi
skal have oplysninger om jord, der af årsager, der ikke kan tilskrives ejerne, ikke kan udnyttes effektivt eller
hensigtsmæssigt. Jeg er enig i ordførerens vurdering af den gennemgang af kriterierne for klassificering af
ugunstigt stillede områder, der blev indledt i 2005. De tidligere kriterier for støtte til disse områder skal
ændres, således at de rent faktisk afspejler eksisterende lokale ulemper. Man bør også holde sig for øje, at
ulemperne imidlertid nu er blevet afhjulpet gennem effektive foranstaltninger i en række områder, der
opfylder specifikke kriterier. Medlemsstaterne bør have ansvaret for at identificere ugunstigt stillede områder
og for udvikling af bistands- og udviklingsprogrammer. Alle foranstaltninger skal naturligvis have hjemmel
i fællesskabsretten.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Kommissionens forslag, der er blevet forbedret af ordføreren, indeholder
en række ændringer af eksisterende fællesskabsret, navnlig Rådets forordning (EF) nr. 247/2006. De vigtigste
ændringer vedrører indførelse, udvidelse eller tilpasning af visse undtagelsesbestemmelser for sukker-, mælke-
og vinsektoren. De foreslåede ændringer er efter min opfattelse til gavn for de pågældende fjernområder.

Situationen er meget vanskelig i de områder, hvor de vigtigste sektorer er blevet ramt af den seneste krise
(mejerisektoren på Azorerne, sukkerroeproduktionen osv.). Det er derfor tilrådeligt at tilskynde til
diversificering af de økonomiske aktiviteter. For at tilskynde til en sådan diversificering er det imidlertid
nødvendigt at give producenter og forarbejdningsvirksomheder et langsigtet perspektiv og de erhvervsdrivende
mulighed for at opnå et passende industrielt og handelsmæssigt aktivitetsniveau. I lyset af det system, som
ordføreren har redegjort for, og ændringsforslagene fra mine kolleger i det kompetente udvalg, støtter jeg
betænkningen.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Som ordfører for udtalelsen fra Regionaludviklingsudvalget om
Alves-betænkningen er jeg tilfreds med de skridt, vi har taget hen imod en hurtigere, mere effektiv tilpasning
af de maksimale mængder af produkter omfattet af forsyningsordningerne, der kan eksporteres fra
fjernområderne. Retsgrundlaget for denne betænkning er Lissabontraktatens artikel 349, der omfatter
bestemmelser om støtte til regionerne i den yderste periferi til at overvinde permanente vanskeligheder, der
opstår som følge af deres geografiske beliggenhed og topografiske og klimatiske forhold.

Bestemmelserne i denne forordning skal imødegå disse regioners særlige behov og de lokale markedsforhold.
Det var med dette formål for øje, at jeg udarbejdede mine forslag, som Kommissionen har forpligtet sig til
at gennemgå i forbindelse med den generelle revision af denne forordning, der fortsat skal gennemføres i
2010.
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Jeg lagde også vægt på at sikre de madeiranske og azoriske vinproducenters indtægter fra vin baseret på
druesorter af direkte producerende hybrider, som det er forbudt at dyrke i henhold til den fælles
markedsordning for vin, således at de fortsat kan dyrke disse druesorter til privatforbrug og derfor ikke er
tvunget til at rydde arealerne. Som jeg håbede, blev det kompromis, som Parlamentet, Kommissionen og
Rådet nåede frem til under trepartsforhandlingen, bekræftet af et stort flertal i Parlamentet i dag.

Betænkning: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Trüpel-betænkningen om 2011-budgettet er en ny fase i
Europa-Parlamentets procedure for vedtagelse af budgettet. Parlamentet vedtog retningslinjerne for 2011 i
marts. Formålet med betænkningen er at vedtage forslaget til budgetoverslag, der er resultatet af
forhandlingerne mellem Budgetudvalget og Europa-Parlamentets Præsidium, der er det kompetente organ.
Jeg støttede denne betænkning, der navnlig indeholder bestemmelser om vedtagelsen af anden tranche af
forhøjelsen på 1 500 EUR af godtgørelsen af udgifter til parlamentarisk assistance, finansieringen af de
kommende 18 nye medlemmer af Europa-Parlamentet, forbedring af støttetjenesterne for medlemmerne af
Europa-Parlamentet (temaafdelinger og bibliotekstjenester) og forøgelse af antallet af gæster, som de enkelte
medlemmer af Europa-Parlamentet kan finansiere, fra 100 til 110 pr. år. Disse forskellige bestemmelser er
i overensstemmelse med Europa-Parlamentets nye beføjelser i henhold til Lissabontraktaten. Som medlovgivere
sammen med medlemsstaternes ministre inden for næsten alle EU's kompetenceområder skal medlemmerne
af Europa-Parlamentet have adgang til omfattende lovgivningsmæssig ekspertise, men skal også have mulighed
for at oplyse borgerne om deres arbejde, navnlig ved at modtage dem i Parlamentet i Strasbourg eller Bruxelles.

Martin Ehrenhauser (NI), skriftlig. – (DE) Jeg stemte imod Trüpel-betænkningen. Det gjorde jeg, fordi jeg
ønsker at sige meget klart fra over for forhøjelsen af sekretariatsgodtgørelsen og enhver forhøjelse af antallet
af tjenestemænd her i Europa-Parlamentet. Vi må først se, om det er rigtigt, at Lissabontraktaten vil øge
Europa-Parlamentets arbejdsbyrde.

Hvis dette er tilfældet, kan løsningen i disse tider præget af eksploderende offentlig gældsætning imidlertid
kun være større effektivitet og ikke mere bureaukrati. Der er et meget stort potentiale for større effektivitet
i Parlamentet, og det ville også være nemt at yde mere med mindre personale og færre midler.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Som jeg har sagt tidligere, vil Parlamentet skulle behandle flere sager under
den almindelige lovgivningsprocedure som følge af Lissabontraktaten. Der skal tilvejebringes tilstrækkelige
tekniske og logistiske ressourcer, således at arbejdet kan udføres hurtigt og effektivt.

I lyset af den fremtidige udvidelse af EU og behovet for at styrke informationen til borgerne om Parlamentets
arbejde er det således nødvendigt at allokere tilstrækkelige midler til at sikre, at vi kan arbejde effektivt i 2011,
således at hele Unionens lovgivningsproces ikke bliver forhalet på grund af underfinansiering af Parlamentet.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I overensstemmelse med de politikker, som jeg har slået til
lyd for, er det efter min opfattelse vigtigt at føre en nulbaseret budgetpolitik ved begyndelsen af hver
valgperiode. På denne måde vil Parlamentets budget afspejle reelle behov og sikre øget gennemsigtighed,
budgetdisciplin og effektivitet. Jeg mener også, at der skal skelnes mellem faste og variable omkostninger,
og at omkostningerne skal være genstand for en cost-benefit-analyse. Denne cost-benefit-analyse er vigtig
for at sikre bedre resultater og ressourceforvaltning. Parlamentet fik tildelt nye beføjelser, da Lissabontraktaten
trådte i kraft, og det er nødvendigt at skabe vilkår, der gør det muligt for de 18 nye medlemmer at udøve
deres mandat behørigt og effektivt. Jeg vil gerne understrege, at Parlamentet først og fremmest skal prioritere
ekspertise inden for lovgivning. Parlamentet skal have de nødvendige ressourcer til at kunne arbejde ordentligt,
navnlig i denne meget krævende tid, hvor EU-institutionerne spiller en afgørende rolle for borgerne i EU og
samfundet generelt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) De Grønne har stemt for betænkningen udarbejdet af
min kollega Helga Trüpel. Alle ændringsforslagene til betænkningen blev forkastet. Europa-Parlamentets
overslag for 2011 fremsendes således til Kommissionen med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for
2011. For så vidt angår anden tranche af forhøjelsen af godtgørelsen af udgifter til parlamentarisk assistance
for 2011, opføres bevillingerne således nu i reserven, indtil der foreligger en detaljeret finansieringsoversigt
over de samlede omkostninger forbundet hermed. Parlamentet kan vende tilbage til dette spørgsmål ved
førstebehandlingen af 2011-budgettet i september/oktober. For så vidt angår første tranche af forhøjelsen
af sekretariatsgodtgørelsen for 2010, skal der stemmes herom i morgen i forbindelse med
Maňka-betænkningen om ændringsbudget nr. 1/2010. Her befinder vi os allerede i den egentlige
budgetprocedure, og afstemningen her vil være det endelige resultat.
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), skriftlig. – (PL) Vi har vænnet os til, at Europa-Parlamentets
budget afspejler komplicerede kompromiser mellem Europa-Parlamentet og de øvrige EU-institutioner, og
også – indirekte – mellem EU og medlemsstaterne.

Dette kan blive særlig vanskeligt i forbindelse med budgettet for næste år henset til betydningen og omfanget
af det arbejde, der venter Parlamentet. På den ene side skal Parlamentet tilpasse sig en ny situation som følge
af Lissabontraktatens ikrafttræden og udvidelsen af EU med Kroatien – lad mig blot nævnte de 18 nye
medlemmer og de 68 yderligere stillinger og de 62 stillinger forbundet med Kroatiens tiltrædelse. På den
anden side vil Parlamentets budget ikke blive væsentlig forøget i forhold til 2010 (5,5 %), hvilket rejser
spørgsmålet om, hvordan vi skal få dette budget til at slå til i den nye situation. Jeg glæder mig i den forbindelse
over de gentagne opfordringer i betænkningen til at udvise påpasselighed i forbindelse med planlægningen
af udgifterne.

I lighed med ordføreren mener jeg også, at det er nødvendigt at se nærmere på omfanget af tilskud, der
udbetales til de ansattes familier, at gennemføre en grundig analyse af medlemmernes behov inden ansættelsen
af yderligere personale i biblioteket, og at sikre, at udgifterne til personalesikkerhed i Europa-Parlamentet er
rimelige, og at sikkerhedspolitikken baseres på princippet om åbenhed over for den almindelige borger.
Parlamentet er forsat for lukket som institution, og vi bør i videst muligt omfang øge finansieringen til
projekter som f.eks. Huset for Europæisk Historie og rundvisninger i Parlamentet.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Lissabontraktatens ikrafttræden har givet Parlamentet større beføjelser,
og der skal naturligvis tilføres nye midler til imødegåelse af de øgede behov. I lyset heraf omfatter dette
overslag over budgettet for 2011 en forhøjelse på 5,8 % i forhold til regnskabsåret 2010 med det formål at
sikre, at Parlamentet kan drage fuld nytte af og udøve sine beføjelser.

2011-budgettet beløber sig til 1 710 547 354 EUR, hvilket udgør 20,32 % af udgiftsområde 5 (administration),
og det er således muligt at forene de politiske mål og deres finansiering. Dette budgetforslag indeholder
forslag om Kroatiens repræsentation, yderligere midler til parlamentarisk assistance, yderligere stillinger, en
forhøjelse af antallet af årlige gæster indbudt af medlemmerne, nedbringelse af Parlamentets CO2-fodaftryk
og finansiering til Huset for Europæisk Historie og Besøgscentret.

I denne betænkning foreslås et fornuftigt budget, der har til formål at sikre, at Parlamentet er bæredygtigt.
Der anlægges imidlertid en stringent tilgang til den effektive anvendelse af disponible ressourcer.

Betænkning: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD), skriftlig. – (EN) Vi stemte imod denne betænkning i
overensstemmelse med UKIP's principper, og fordi vi kun støtter lovgivning, der begrænser EU's magt eller
giver den tilbage til nationalstaterne. Vi stemte imod alle ændringsforslag, der efter vores opfattelse i unødig
grad var til skade for britiske landbrugere, og alle ændringsforslag, der øgede EU's kontrol over denne sektor.
UKIP vil fortsat forsvare britiske landbrugeres interesser mod EU's indblanding, da vi mener, at den britiske
landbrugssektor er fuldt ud i stand til at klare tingene selv og allerede har høje kvalitets- og
sikkerhedsstandarder. UKIP er imod, at britiske skatteydere tvinges til at subsidiere landbrugere i andre dele
af Europa, der konkurrerer med vores egne landbrugere. UKIP går ind for handel med landbrugsprodukter
i henhold til WTO-reglerne.

Liam Aylward (ALDE), skriftlig. – (GA) Landbrugernes administrative byrder skal reduceres, og det overdrevne
bureaukrati, der ofte er på landbrugsområdet, skal mindskes. Landbrugerne bør have mulighed for at fokusere
på deres hovedopgave, nemlig at fremstille produkter af høj kvalitet.

Jeg stemte for forslagene i denne betænkning om at fjerne den nuværende overlapning og sikre øget
fleksibilitet. Jeg er også enig i ordførerens holdning til lovgivningen i denne sektor, nemlig at denne lovgivning
skal stå i forhold til målet og kun bør gennemføres, efter at der er foretaget en analyse af de potentielle
økonomiske byrder. Vi skal reducere overdrevent bureaukrati, hvis vi skal sikre en effektiv og
konkurrencedygtig landbrugssektor i Europa.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette dokument, da jeg mener, at det er nødvendigt
at fortsætte forenklingen af reguleringen og bestemmelserne i den fælles landbrugspolitik, der blev påbegyndt
i 2005. Landbrugerne og de øvrige økonomiske aktører i landbrugssektoren skal lettes for bureaukratiske
byrder og krav, der ikke er nødvendige for at nå de politiske mål og for at sikre en forsvarlig forvaltning af
skatteydernes penge. Det er nødvendigt at forenkle den fælles landbrugspolitik for at gøre landbruget mere
konkurrencedygtigt, bevare og skabe job og bidrage til en sund udvikling i landdistrikterne. Der er blevet
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registreret mange fejl i ansøgninger i en række medlemsstater, og det gør det vanskeligt for landbrugerne at
få støtte i tide. Medlemsstaterne bør stille enkle, klare og gennemsigtige systemer til rådighed for potentielle
støttemodtagere. Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at tage dette spørgsmål op under de bilaterale
drøftelser med medlemsstaterne.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Tre år inden reformen af den fælles landbrugspolitik overvejer vi nu,
hvordan vi skal tilpasse vores landbrugspolitik til de udfordringer, som vi står over for i dag.
Initiativbetænkningen indeholder en række nyttige forslag til, hvordan vi opfylder målsætningen om en
landbrugssektor, der kombinerer kvalitet og konkurrenceevne, som der er bred enighed om. Vi må hilse den
positive ånd i denne betænkning velkommen, da Parlamentet med denne betænkning opfordrer til indførelsen
af en ny fælles landbrugspolitik i 2013, der reducerer landbrugernes bureaukratiske byrder. Enhver
foranstaltning, der reducerer de administrative procedurer og byrder, der tynger landbrugerne – for ikke at
nævne de berørte nationale myndigheder – og som ikke kompromitterer kvalitetsstandarderne, fortjener
helt afgjort vores støtte. En betænkning som denne, hvori der er fokus på landbrugernes behov, herunder
på behovet for at sikre, at de ikke hæmmes af for store bureaukratiske byrder, vil helt sikkert være et nyttigt
bidrag til reformen af den fælles landbrugspolitik, der af åbenlyse årsager nødvendigvis må være en kompleks
proces af stor betydning for den europæiske økonomis fremtid og for beskyttelsen af de utallige forskellige
traditionelle lokale landbrugsprodukter. Jeg stemte derfor for betænkningen.

Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Landbruget har altid ligget Det Europæiske Folkepartis Gruppe
(Kristelige Demokrater) stærkt på sinde, og vi betragter det som en grundlæggende sektor i den europæiske
økonomi. Vores landbrugere har imidlertid for længe været overbelemret med bureaukratiske og administrative
byrder, og det er på tide at lette deres byrder.

Jeg er rent faktisk overbevist om, at det ikke blot er ønskeligt, men også nødvendigt, at forenkle de
bureaukratiske procedurer, der skal vedtages inden for rammerne af reformen af den fælles landbrugspolitik
efter 2013. Jeg mener derfor, at det er rigtigt at forenkle reglerne for elektronisk identifikation af dyr og
oprette en telefonisk hjælpetjeneste i de enkelte medlemsstater for at sikre bedre adgang til oplysninger. Det
er desuden afgørende at genskabe tilliden mellem myndighederne og landbrugerne.

Landbrugerne skal desuden ikke længere bruge al deres tid på at udfylde formularer og erklæringer, men
passe deres marker og således levere bedre landbrugsprodukter, der opfylder højere standarder. Jeg stemte
derfor for disse foranstaltninger, der er et led i forenklingen af bureaukratiet. De blev kraftigt støttet af min
parlamentariske gruppe og er et vægtigt svar i en krisetid.

David Campbell Bannerman (EFD), skriftlig. – (EN) Vi stemte imod denne betænkning i overensstemmelse
med UKIP's principper, og fordi vi kun støtter lovgivning, der begrænser EU's magt eller giver den tilbage til
nationalstaterne. Vi stemte imod alle ændringsforslag, der efter vores opfattelse i unødig grad var til skade
for britiske landbrugere, og alle ændringsforslag, der øgede EU's kontrol over denne sektor. UKIP vil fortsat
forsvare britiske landbrugeres interesser mod EU's indblanding, da vi mener, at den britiske landbrugssektor
er fuldt ud i stand til at klare tingene selv og allerede har høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder. UKIP
protesterer imod den måde, som den fælles landbrugspolitik historisk set er blevet brugt i korruptionsøjemed
(f.eks. ikkeeksisterende vingårde), eller som et indtægtssupplement for visse europæiske politikere, der ejer
"bedrifter". UKIP protesterer også imod at blive tvunget til at subsidiere landbrugere i andre dele af Europa,
der konkurrerer med vores egne landbrugere. UKIP går ind for handel med landbrugsprodukter i henhold
til WTO-reglerne.

Derek Roland Clark (EFD), skriftlig. – (EN) UKIP stemte imod betænkningen om forenkling af den fælles
landbrugspolitik, selv om gennemførelsen af betænkningen ville gøre politikken mere forståelig, gennemsigtig
og gennemførlig som følge af forenklingen af inspektionen af bedrifter og indførelsen af mere fleksible og
brugevenlige betalingsmetoder, da vi i modsat fald ville holde den fælles landbrugspolitik på sporet og
medvirke til at videreføre den til næste generation! UKIP har derfor stemt imod beslutningen som helhed,
navnlig da den ikke har nogen lovgivningsmæssig indvirkning.

Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningen om forenkling af den fælles landbrugspolitik,
og jeg lykønsker hr. Ashworth og skyggeordførerne med den fremragende betænkning. Vi skal træffe
foranstaltninger for at forenkle de bureaukratiske procedurer og krav, som landbrugerne påtvinges, med
henblik på at nedbringe deres omkostninger og samtidig øge deres konkurrenceevne og retssikkerhed. Vi
glemmer ofte, at selv om de producerer hovednæringsmidler, er det overdrevne bureaukrati også til skade
for bedrifternes konkurrenceevne.
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Netop derfor mener jeg, at betænkninger af denne art er vigtige, fordi der sættes fokus på de problemer, der
opstår som følge af fastsættelsen af betingelser eller overkomplicerede procedurer, samtidig med at der stilles
forslag til forenkling og forbedring af det program, der trods alt stadig er EU's vigtigste program, i hvert fald
ud fra en økonomisk betragtning. Jeg mener, at Parlamentet med vedtagelsen af denne betænkning har taget
endnu et skridt hen imod en mere opdateret, effektiv og omkostningsbesparende fælles landbrugspolitik,
der frem for alt kan sikre, at Europas fødevarebehov ikke kun vil blive opfyldt i dag, men også i årene fremover.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), skriftlig. – (RO) Landbrugere har altid været de mest ivrige og trofaste
tilhængere af europæisk integration. De tror fuldt og fast på, at den fælles landbrugspolitik stadig er en fælles
politik i ordets egentlige betydning. I en globaliseret verden skal EU af hensyn til fællesskabsmarkedet træffe
foranstaltninger i fællesskab for at sikre fødevareforsyningssikkerheden og fremme vedvarende ressourcer.
EU skal også bekæmpe klimaændringer og styrke forskningsindsatsen med henblik på at udnytte de
muligheder, der ligger i forskningen, bedst muligt.

De eventuelle nedskæringer i budgettet til den fælles landbrugspolitik vil få betydelige økonomiske og sociale
konsekvenser og således forhindre landbruget i at imødegå fremtidens udfordringer. Vi er nødt til at erkende,
at landbrugernes indkomst afhænger af direkte betalinger, selv om disse ikke i sig selv kan sikre landbrugerne
en anstændig levestandard. Den gennemsnitlige indkomst for landbrugere i EU, inklusive direkte betalinger,
udgør kun halvdelen af gennemsnitslønnen i de øvrige økonomiske sektorer.

Efter min mening vil en reduktion af direkte betalinger under den første søjle af den fælles landbrugspolitik
få katastrofale følger, ikke blot for landbrugerne, men i lige så høj grad for landdistrikterne og for offentlige
tjenester inden for landbrugsproduktion, for forbrugerne og for samfundet som helhed, der drager fordel af
disse betalinger. De direkte betalinger er derfor meget vigtige og skal fastholdes.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte generelt for bestræbelserne på at forenkle den fælles
landbrugspolitik. Denne forenkling vil være til fordel for landbrugerne, da den giver dem mulighed for at
fokusere på at producere sikre fødevarer af høj kvalitet, samt for de nationale myndigheder og
EU-myndighederne, da de bureaukratiske byrder i forbindelse med gennemførelsen af den fælles
landbrugspolitik reduceres.

Den fælles landbrugspolitik er af afgørende betydning for EU, både fordi den sikrer produktionen af sikre
fødevarer, og fordi der lægges vægt på beskyttelsen af miljøet i landdistrikterne med henblik på at sikre en
reelt bæredygtig udvikling. Forenkling indebærer nødvendigvis, at alle berørte aktører pålægges et større
ansvar.

Jeg vil derfor gerne understrege behovet for at gøre den fælles landbrugspolitik til et enklere og mere
gennemsigtigt og retfærdigt instrument. Jeg vil for det første gerne fremhæve forslaget om at indføre et
ensartet system til identifikation af dyr. Dette system skal gøre det muligt at tillade selvcertificering, begrænse
inspektionskvoterne til et lavere niveau end i dag og sikre sporbarheden af fåre- og gedekød, og jeg tænker
her særligt på forslaget om identifikation af besætningen. Endelig skal der i den nødvendige reform af den
fælles landbrugspolitik skelnes mellem støtte til individuelle landbrugere eller kooperativer af landbrugere,
og de store fødevarevirksomheder skal klare sig selv på markederne.

Robert Dušek (S&D), skriftlig. – (CS) Betænkningen om forenkling af den fælles landbrugspolitik er endnu
et skridt på vejen hen imod en enklere og mere effektiv fælles landbrugspolitik. Vi skal naturligvis gøre meget
mere for at sætte skub i det europæiske landbrugs konkurrenceevne, bevare og skabe nye arbejdspladser og
støtte landdistrikternes naturlige udvikling. Jeg vil i denne forbindelse gerne fremhæve spørgsmålet om
direkte betalinger i grænseregioner, hvor der er illoyal konkurrence og forskelsbehandling baseret på
landbrugsenhedernes registreringssted.

I medlemsstaternes naboregioner, hvor prisniveauerne er forskellige, træffer nogle landbrugsenheder
tilsyneladende omfattende økonomiske foranstaltninger som følge af disse prisforskelle. En landbrugsenhed,
der får højere priser i oprindelseslandet, driver virksomhed i et andet land (med lavere direkte betalinger),
hvor produktionsomkostningerne er lavere, og registrerer salget på den anden side af grænsen.
Landbrugsenheder i lande med lavere direkte betalinger udsættes således for forskelsbehandling og stilles
økonomisk ringere på det lokale marked, mens landbrugsenheder fra medlemsstater med højere direkte
betalinger får en økonomisk fordel på markedet som følge af EU's politikker. Det er således nødvendigt at
tage højde for prisindvirkningen i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik og sammenholde
produktionsstedet med det sted, hvor de direkte betalinger registreres. Med denne forordning vil vi også
bidrage til skabelsen af et nyt og retfærdigt landbrugsmarked. Jeg stemte for den indgivne betænkning.
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Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at forenklingen af den
fælles landbrugspolitik er af afgørende betydning for det europæiske landbrugs konkurrenceevne, bevarelsen
af job og en bæredygtig udvikling i EU's landdistrikter. Kontrolreglerne skal forenkles, og de nationale organer
skal hjælpe landbrugerne med at forstå reglerne gennem bistand og rådgivning, således at det sikres, at de
europæiske landbrugsprodukters kvalitetsstandarder ikke skaber unødvendige byrder og yderligere
vanskeligheder for aktørerne inden for landbruget.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Forenkling af lovgivningen er et vigtigt mål, der bringer Europa tættere på
borgerne. Enkle og klare politikker er nødvendige for de grupper, der ikke behersker Unionens kode og ikke
taler "Europese". Det er således nødvendigt, at en politik, der er så grundlæggende og permanent som den
fælles landbrugspolitik, er forståelig for de primære støttemodtagere, i dette tilfælde de europæiske landbrugere.

Derfor har ordføreren helt ret i, at "en ny fælles landbrugspolitik bør give landbrugerne mulighed for at
fokusere på hovedmålet, som er at levere sikre og sporbare fødevarer af høj kvalitet, og samtidig bør (den)
støtte dem i at levere ikkemarkedsbaserede offentlige goder". Jeg håber, at den nye fælles landbrugspolitik
vil blive enklere og mere gennemsigtig og retfærdig, at den i højere grad vil blive tilpasset landbrugernes og
markedets behov, og at procedurerne vil blive hurtige og mindre bureaukratiske, men samtidig sikre og
effektive. Der skabes ikke retssikkerhed gennem kompleksitet eller langsommelige procedurer, men snarere
gennem forenkling og effektivitet. Det er netop vores mål i forbindelse med den nye fælles landbrugspolitik.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Den fælles landbrugspolitik skal på den ene side garantere en
passende forsyning af sikre fødevarer og på den anden side leve op til udfordringer som bevarelse af
landdistrikterne, bjergområderne, ugunstigt stillede områder og det europæiske landbrugs multifunktionalitet.
I forbindelse med harmoniseringen af lovgivningen skal overflødige bestemmelser fjernes. Målsætningen
om en reduktion på 25 % i de administrative byrder forventes at blive opfyldt inden 2012. Det er nødvendigt
at forenkle den fælles landbrugspolitik for at gøre landbruget mere konkurrencedygtigt, bevare og skabe job
og bidrage til en sund udvikling i landdistrikterne. Forenklingen skal først og fremmest være til gavn for
landbrugerne og ikke kun for de nationale myndigheder og medlemsstaternes betalingsorganer. Landbrugerne
skal have adgang til funktionsdygtige ordninger, der giver dem mulighed for let og uden unødvendigt
bureaukrati at indgive ansøgninger om direkte betalinger på det sted, hvor de bor. Denne forenkling skal gå
hånd i hånd med forenkling af dens gennemførelse, og medlemsstaterne skal minimere de bureaukratiske
formaliteter, der kræves af støttemodtagere, navnlig i forbindelse med udvikling af landdistrikter. Der er
behov for større fleksibilitet, og vi anmoder derfor om godkendelse af mere fleksible betalingsmetoder, også
inden al kontrol er endelig afsluttet.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Den foreliggende betænkning indeholder positive aspekter, hvoraf
vi gerne vil fremhæve følgende punkter, nemlig at forenklingen af den fælles landbrugspolitik ikke må
medføre mindre støtte til landbrugerne og afvikling af de traditionelle markedsstyringsinstrumenter, at man
er nødt til at justere bødesatserne, ikke mindst når en bøde vedrører lovovertrædelser, som ikke er
producentens ansvar, at ansøgningsproceduren skal forenkles, og at der skal ske markante ændringer
vedrørende identifikation af dyr, især af får og geder.

Den indfaldsvinkel, der foreslås af ordføreren, er ikke desto mindre i vid udstrækning rettet mod markedet,
mod konkurrencedygtighed, mod "at formindske overdreven protektionisme" og mod en yderligere
liberalisering med de heraf følgende velkendte og katastrofale konsekvenser. Man går i betænkningen også
fortsat ind for den nuværende model for støttefordeling. Der står, at "fordelingen af enkeltbetalinger til
bedrifter bør være retfærdig", men der er ikke nogen forslag om, hvordan man specifikt kan nå målet.

Det fremgår, at den nuværende definition af landbrugsaktivitet med hensyn til enkeltbetalinger bør revideres,
men man foreslår ikke, hvordan den nuværende model, hvor folk får betaling for ikke at producere noget,
kan ændres. Der er kort sagt ingen forslag i betænkningen til foranstaltninger, hvormed man kan ændre den
gældende model for den fælles landbrugspolitik – først og fremmest (men ikke alene) for så vidt angår
støttefordeling.

Marian Harkin (ALDE), skriftlig. – (EN) Jeg er fuldt ud enig i, at forenklingen af den fælles landbrugspolitik
ikke må resultere i mindre støtte til landbrugerne og ikke må føre til afvikling af de traditionelle
markedsstyringsinstrumenter. Desuden er jeg enig i, at forpligtelsen til elektronisk identifikation af får skal
udskydes.

Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. – (PL) Det er særdeles vigtigt at forenkle principperne om, hvordan
den fælles landbrugspolitik skal fungere. Den fælles landbrugspolitik bør ikke reduceres til kun at være et
spørgsmål om fordeling af penge. Personlig så jeg gerne, at der tilflød de enkelte landbrugsinvestorer flere
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midler, så de mere effektivt kunne modernisere landbrugsbedrifterne og udvide produktionen. En forøgelse
af de direkte betalinger er dog efter min mening med til at opretholde fattigdommen i de mest tilbagestående
regioner, idet man understøtter folk, der i virkeligheden ikke er involveret i landbrugsaktiviteter, og hindrer
en landbrugsomlægning. Kun ved at yde støtte til "ægte" landbrugere – producenter af sunde fødevarer og
produkter af høj kvalitet – kan man garantere sikkerhed på dette område for Europa og hele verden.

Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard og Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. – (EN) Jeg har
stemt imod Ashworth-betænkningen om den fælles landbrugspolitik (A7-0051/2010) på grund af punkt 12.
Landbrugerne har ikke brug for mere direkte EU-støtte; de har brug for mere retfærdige priser for deres
produkter.

Jeg er imidlertid enig i grundindholdet i betænkningen. Den fælles landbrugspolitik er alt for kompliceret
og unødigt besværlig for landbrugerne, medlemsstaterne og de decentrale regeringer og myndigheder. Der
er stort behov for at formindske den administrative byrde og begrænse bureaukratiet, navnlig i disse krisetider.

Der skal desuden være mulighed for at rette op på fejl for landbrugere, der uforvarende eller på grund af
faktorer, som ligger uden for deres kontrol, har begået forseelser og som følge heraf bliver straffet, og der
skal også være større gennemsigtighed vedrørende disse bødestraffe.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Den fælles landbrugspolitik er et helt afgørende element i
EU, uanset om det drejer sig om levering af fødevarer til vores medborgere eller om at bevare og beskytte
bjergområder og landdistrikter samt regioner i den yderste periferi eller ugunstigt stillede regioner. Jeg stemte
for den foreliggende betænkning, fordi jeg går ind for, at der er behov for at forenkle den fælles
landbrugspolitik. Den skal være resultatorienteret, og der skal være større reaktionsmuligheder. Jeg mener
også, at der er behov for et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne og de lokale myndigheder med
hensyn til udveksling af god praksis. Samtidig skal landbrugerne holdes velinformeret, og myndighederne
skal i større grad bistå dem.

Erminia Mazzoni (PPE), skriftlig. – (IT) Landbruget er en af de vigtigste ressourcer i Europa, men det er også
den sektor, der er mest tynget af EU-bureaukratiets tunge maskineri. Og vi må heller ikke undervurdere
virkningen af klima- og miljøfaktorer, som i sagens natur er vanskelige at forudsige og tvinger
landbrugssektoren til at imødegå nye og vanskelige udfordringer på grund af de globale ændringer, som
finder sted.

På baggrund heraf mener Parlamentet, at man nødvendigvis skal holde sig for øje, at målet om at reducere
de administrative byrder med 25 % som opstillet i 2003-programmet ikke er tilstrækkeligt og heller ikke er
ambitiøst nok, eftersom vi formentlig vil nå det inden fristen i 2012. I Parlamentet mener vi også, at vi over
for Kommissionen og Rådet skal foreslå akutte strategier med henblik på en yderligere reduktion af de byrder,
vores landbrugere pålægges.

Formålet med forslagene i denne parlamentsbeslutning er også at foregribe omformuleringen af den fælles
landbrugspolitik set i lyset af EU's 2020-strategi. Dette initiativ er særdeles vigtigt med henblik på at sikre
vækst i denne sektor og sikre, at der fortsat afsættes økonomiske midler til sektoren i betragtning af den
udhuling af EU-midler, man må regne med i 2013.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Den foreliggende betænkning udmærker sig ved, at det
påpeges, at kun de offentlige myndigheder kan sikre, at inspektioner er uafhængige og upartiske, og ved, at
forestillingen om landbruget som et offentligt gode fremhæves. Det er også vigtigt, at man holder fast i
sporbarheden vedrørende fødevarer, selv om en tydelig mærkning af fødevarernes påvirkning af miljøet
med større sandsynlighed ville øge opmærksomheden hos alle borgere (producenter og forbrugere) med
hensyn til betydningen af udflytning af produktionen og produkternes miljømæssige kvalitet.

Det er også vigtigt, at man i betænkningen er fast besluttet på, at der skal ske en forenkling af de administrative
regler for den fælles landbrugspolitik. Det faktum, at den fælles landbrugspolitik kun betragtes ud fra en
konkurrencepræget og neoliberalistisk synsvinkel – i direkte forlængelse af de politikker, EU har gennemført
i de sidste par år – hindrer mig imidlertid i at stemme for betænkningen. Jeg afholder mig derfor fra at stemme
om denne tekst som tegn på, at jeg påskønner de fremskridt, der gives udtryk for i hensigterne.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Det er af afgørende betydning at forenkle den fælles landbrugspolitik, hvis
målet om en reduktion af landbrugssektorens administrative byrder på 25 % skal nås i 2010. Bureaukrati er
en alvorlig hindring for landbrugerne, der må forsømme deres daglige arbejdsopgaver på marken, fordi de
spilder en masse tid på bureaukrati. De nye ændringer vil desuden også betyde en besparelse på flere hundrede
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millioner euro med hensyn til de administrative byrder, som landbrugerne pålægges, hvilket vil være en
mærkbar fordel, især i betragtning af den vanskelige økonomiske situation, vi befinder os i. Forenklingen af
standarder og kontrolmekanismer er af helt afgørende betydning for landbrugerne, der skal sikre
fødevareforsyningen for 500 mio. mennesker til en rimelig pris. Jeg stemte derfor, som jeg gjorde.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for den foreliggende betænkning, der indeholder
nogle væsentlig punkter, der har til formål at få fjernet det bureaukrati, som landbrugerne i EU er udsat for,
navnlig i øjeblikket hvor landbruget er meget hårdt ramt af finanskrisen. Jeg vil gerne takke mine kolleger,
der stemte for de ændringsforslag, jeg stillede, hvorved vi kunne bibeholde den tekst, der allerede var vedtaget
i udvalget.

Jeg henviser her hovedsagelig til ændringsforslag 49 angående den store mængde fejl i ansøgninger om
direkte betalinger, der registreres i en række medlemsstater, og hvor det også understreges, at disse fejl
hovedsagelig skyldes det anvendte ortofotografiske udstyr og ikke selve landbrugerne. Jeg henviser også til
ændringsforslag 65 vedrørende en udskydelse af forpligtelsen til elektronisk identifikation af får og geder
pr. 1. januar 2010 i betragtning af de uforholdsmæssig store omkostninger under den nuværende økonomiske
krise.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Forslaget om at forenkle den fælles landbrugspolitik er led i en større
proces med at reducere de bureaukratiske procedurer, hvilket er en proces, der for noget tid siden blev
iværksat af en række EU-medlemsstater for at sikre mere effektive og tilgængelige tjenester for borgerne.

Denne reform er også nødvendig for landbrugssektoren, for at landbrugerne kan spare tid og penge, og for
at man kan nyde godt af fordelene ved systemet med konditionalitet og direkte betalinger samt med hensyn
til visse aspekter af udviklingen af landdistrikterne og metoder til identifikation af opdrættede dyr.

Nu hvor forhandlingerne vedrørende den fælles landbrugspolitik efter 2013 allerede er ved at gå i gang, kan
dette forslag om forenkling være en prøveklud, der kan anvendes til at afdække muligheder og trusler og
danne grundlag for et forslag vedrørende landbruget i EU fremover. Jeg har af ovennævnte grunde stemt for
betænkningen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Betænkningen om forenklingen af den fælles
landbrugspolitik vedrører et anliggende, som har givet anledning til alvorlig bekymring hos landbrugerne,
der er de primære modtagere af støtte ifølge den fælles landbrugspolitik, og også i den almene befolkning i
EU, der synes, at den fælles landbrugspolitik er vanskelig at forstå på grund af de komplicerede mekanismer.
Alle og enhver erkender derfor, at det er nødvendigt og presserende at få forenklingsforanstaltningerne
gennemført. Det er afgørende, at disse foranstaltninger har en direkte indvirkning på landbrugerne og ikke
blot på hver enkelt medlemsstats administrative apparat, sådan som det meget ofte har været tilfældet.
Afskaffelse af markedsstyringsinstrumenterne kan ikke anføres som et af midlerne til forenkling.

En ting, man ved forenklingen skal tage fat på, er behovet for at få fjernet forskelsbehandlingen i systemet
vedrørende enkeltbetalinger i de forskellige medlemsstater, hvilket er problemer, der skyldes ineffektivitet
hos de nationale administrative enheder, såsom kontrolbesøg, frister, betalinger osv. En fjernelse af denne
forskelsbehandling vil forhindre, at vi får en fælles landbrugspolitik i flere hastigheder, der tilskynder til
uligheder mellem landbrugere i de forskellige medlemsstater.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for Ashworth-betænkningen om en enklere fælles
landbrugspolitik, der også er lettere for landbrugerne at forstå. Forvaltningen af den fælles landbrugspolitik
er ofte alt for kompliceret. Det er derfor overordentlig vigtigt for hele landbrugssektoren, at politikken
forenkles, og at tingene bliver nemmere for landbrugerne. De bestemmelser, der er foreslået af Kommissionen,
er i mange tilfælde særdeles vanskelige at gennemføre, og der findes et meget stort bureaukrati i
medlemsstaterne, for så vidt angår anvendelse af landbrugslovgivningen. Især skal lovgivningen om
dyreidentifikation revideres for at gøre den mere fleksibel og mindre bureaukratisk. De nuværende
lovgivningsmæssige bestemmelser på området er alt for ufleksible og virker i mange tilfælde imod hensigten.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Forenklingen af den fælles landbrugspolitik er særdeles vigtig for at
gøre Europas landbrugsøkonomi mere konkurrencedygtig, bevare arbejdspladser og tilskynde til, at der
skabes endnu flere, og bidrage til udviklingen af landdistrikterne. Det er for mig helt fundamentalt, at
Kommissionen tilstræber at få fjernet de unødvendige bureaukratiske hindringer og samtidig foreslår nye
bestemmelser på området.
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Jo enklere lovgivningen er, desto lettere er det for interesseparterne, det være sig landbrugerne, de nationale
og regionale myndigheder eller de organer, der skal overvåge, hvordan midlerne bliver anvendt, at forstå.
Ligeledes vil det også betyde, at der begås færre fejl, jo mindre tid disse aktører skal bruge på at udarbejde
ansøgninger. Udgifterne til overvågning vil også blive mindre.

Der er også brug for en forenkling i forbindelse med overvågningen af, hvordan midlerne bliver anvendt, og
en ekstern revision er efter min opfattelse den mest effektive måde, hvorpå man kan gøre dette. Bøder skal
pålægges på en måde, der er gennemsigtig og forholdsmæssigt afpasset, og der skal også tages hensyn til
landbrugsbedriftens størrelse og de lokale forhold – ikke mindst i regionerne i EU's yderste periferi som f.eks.
Madeira. Jeg stemte for den foreliggende betænkning her i Parlamentet i dag, fordi man i betænkningen
forsøger at få gjort noget ved disse problemstillinger. Vi skal nu sørge for, at landbrugspolitikken og
samhørighedspolitikken bliver koordineret bedre i forbindelse med den generelle revision af den fælles
landbrugspolitik.

Artur Zasada (PPE), skriftlig. – (PL) Ved at støtte dette dokument har vi givet udtryk for, at vi er fast besluttet
på at forenkle den fælles landbrugspolitik. Denne proces er af afgørende betydning for at sikre, at EU's
landbrugssektor er tilstrækkelig konkurrencedygtig. Ved at harmonisere bestemmelserne, formindske de
bureaukratiske byrder og begrænse omkostningerne har vi helt klart mulighed for at få en enklere, mere
retfærdig og mere forståelig fælles landbrugspolitik. Man må dog huske på, at de parter, som forenklingerne
skal komme til gode, ikke alene skal være myndighederne og de nationale organer, der forvalter
landbrugssektoren, men først og fremmest landbrugerne, der er alt for hårdt belastet af diverse bestemmelser.

Betænkning: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Betænkningen af fru Rühle er en initiativbetænkning med det formål
at undersøge måder, hvorpå man kan forbedre procedurerne i forbindelse med offentlige indkøb i Europa
med henblik på at opnå et mere stabilt og gennemsigtigt lovgivningsmæssigt grundlag. Ukorrekt anvendelse
af bestemmelserne om offentlige indkøb er faktisk en af de hyppigste fejlkilder ved udbetalinger fra EU's
strukturfonde. Jeg støtter hovedpunkterne i initiativbetænkningen, dvs. en opfordring til en bedre koordinering
af procedurerne i forbindelse med offentlige indkøb inden for de forskellige direktorater i Kommissionen
og en erklæring om, at de mål, som man satte med revisionen af direktiverne om indgåelse af offentlige
kontrakter fra 2004 (præcisering af bestemmelserne og større juridisk sikkerhed), endnu ikke fuldt ud er
nået. Jeg er også enig i, at især små og mellemstore virksomheder har store problemer med disse komplekse
bestemmelser, hvilket nogle gange kan hindre dem i at afgive et tilbud på grund af manglende retshjælpsmidler.
Jeg stemte derfor for den foreliggende betænkning og vil nøje følge med i, at de allerede gældende direktiver
om offentlige indkøb bliver anvendt korrekt i medlemsstaterne og især i Frankrig.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg bakkede op om den foreliggende betænkning, da det i det
indre marked er særdeles vigtigt at have et system vedrørende offentlige indkøb, der fungerer efter hensigten
og er gennemsigtigt med henblik på at fremme konkurrencen og innovationen på tværs af landegrænserne
og opnå de størst mulige fordele for de offentlige institutioner. De mål, som man satte med revisionen af
direktiverne om indgåelse af offentlige kontrakter fra 2004, er endnu ikke blevet nået, navnlig med hensyn
til at forenkle bestemmelserne om offentlige indkøb og skabe større juridisk sikkerhed. EU-Domstolen har
behandlet et uforholdsmæssigt stort antal overtrædelsessager vedrørende offentlige indkøb, hvilket viser, at
mange medlemsstater har haft problemer med at overholde direktiverne om offentlige indkøb.
Lissabontraktaten har for første gang inden for EU's primære ret medført en anerkendelse af regionale og
lokale myndigheders ret til selvstyre, og har styrket subsidiariteten. Eftersom lovgivningen om offentlige
indkøb har til formål at sikre, at offentlige midler forvaltes godt og effektivt, og give interesserede virksomheder
mulighed for at indgå offentlige kontrakter under fair konkurrenceforhold, opfordrer jeg Kommissionen til
at forenkle procedurerne i forbindelse med offentlige indkøb, så både de lokale myndigheder og
virksomhederne slipper for at bruge en masse tid og penge på rent bureaukratiske anliggender, og SMV'ernes
får nemmere adgang til at få sådanne kontrakter, hvilket giver dem mulighed for at deltage på mere lige og
retfærdige vilkår.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) En betydelig del af midlerne på medlemsstaternes budgetter
bruges på offentlige indkøb. Jeg er derfor enig i ordførerens holdning om, at kontrakter vedrørende offentlige
midler skal være gennemsigtige og tilgængelige for offentligheden. Offentlige kontrakter skal indgås under
gennemsigtige forhold, hvor alle interesserede parter behandles lige, og forholdet mellem pris og projektets
ydelse er det endelige kriterium, så virksomheden med det bedste bud og ikke blot det billigste bud får
kontrakten. For at øge gennemsigtigheden i forbindelse med offentlige indkøb er det nødvendigt at forenkle
procedurerne, så både de lokale myndigheder og virksomhederne slipper for at bruge en masse tid og penge
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på rent bureaukratiske anliggender. En forenkling af procedurerne vil også gøre det nemmere for SMV'erne
at få sådanne kontrakter og give dem mulighed for at deltage på mere lige og retfærdige vilkår. På grund af
globaliseringen er det særdeles vigtigt, at Kommissionen fokuserer på procedurer vedrørende anvendelse af
sociale kriterier. Det er derfor absolut nødvendigt med retningslinjer eller anden praktisk vejledning til
myndigheder og andre offentlige institutioner med hensyn til bæredygtige indkøb.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg ser positivt på denne beslutning, hvormed vi forsøger
at forenkle bestemmelserne om offentlige indkøb, samtidig med at den skal bidrage til at skabe større juridisk
sikkerhed. EU-initiativer om offentlige indkøb kræver samordning på EU-plan for at undgå manglende
sammenhæng og juridiske problemer. Det er også vigtigt at få en juridisk afklaring af de betingelser, under
hvilke lovgivningen om offentlige indkøb finder anvendelse på institutionelle offentlig-private partnerskaber.
Jeg opfordrer Kommissionen til at forenkle procedurerne, så både de lokale myndigheder og virksomhederne
slipper for at bruge en masse tid og penge på rent bureaukratiske anliggender. En forenkling af procedurerne
vil også gøre det nemmere for SMV'erne at få sådanne kontrakter og give dem mulighed for at deltage på
mere lige og retfærdige vilkår. Myndighederne skal i forbindelse med offentlige indkøb tilskyndes til at tage
udgangspunkt i bl.a. miljømæssige og sociale kriterier. Jeg opfordrer Kommissionen til at undersøge
muligheden for at anvende grønne offentlige kontrakter som redskab til fremme af en bæredygtig udvikling.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) I 2004 foretog Kommissionen en gennemgang af direktiverne om
procedurerne for offentlige indkøb med det formål at forenkle procedurerne, idet offentlige indkøb skulle
gøres mere gennemsigtige, mere effektive, mere fleksible og mindre bureaukratiske.

Som ordføreren skriver, er "[h]ovedopgaven for offentlige indkøb […] at købe varer og tjenesteydelser
økonomisk og billigt med henblik på at udføre offentlige opgaver. Det offentlige er dog ikke markedsaktør
på samme måde som alle andre, men har, da det forvalter offentlige midler, et særligt ansvar."

Jeg bliver nødt til endnu en gang at sige, at en kompleks lovgivning ikke er den bedste måde, hvorpå man
kan tjene parternes interesse – tværtimod for offentlige indkøbs vedkommende. Jo mere komplekse, jo
mindre gennemsigtige og jo langsommeligere procedurerne er, desto mere sandsynligt er det, at lovgivningen
bliver omgået, og at der i yderste fald er korruption. Det er derfor afgørende, at man under gennemgangen
af de nuværende direktiver om offentlige indkøb forsøger at finde frem til nogle enklere og mere effektive
bestemmelser for en sektor, der står for næsten 16 % af EU's BNP.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) De samlede årlige udgifter til offentligt indkøb af varer og
tjenesteydelser i EU beløber sig til 1 500 mia. EUR eller mere end 16 % af EU's bruttonationalprodukt. På
baggrund af den aktuelle økonomiske krise må direktiverne om offentlige indkøb ikke gøre processen med
indgåelse af kontrakter langsommere eller mere omkostningskrævende. Leverandører, navnlig små og
mellemstore virksomheder, stiller krav om juridisk sikkerhed og hurtige processer. Jeg mener, at
Kommissionen og medlemsstaterne i samarbejde med de regionale og lokale myndigheder skal revidere de
forskellige regulativer, der finder anvendelse på offentlige indkøb, med henblik på at harmonisere disse
bestemmelser og forenkle det samlede lovgivningsmæssige grundlag for offentlige indkøb, så man kan få
formindsket risikoen for fejl og øget effektiviteten med hensyn til anvendelse af strukturfondene. Det skal
bemærkes, at fejlagtig gennemførelse af EU's bestemmelser om offentlige indkøb er årsag til en stor del af
uregelmæssighederne i forbindelse med gennemførelsen af europæiske projekter, der samfinansieres via
strukturfondene og Samhørighedsfonden. Jeg mener, at Kommissionen skal overveje muligheden for fortsat
at anvende accelererede procedurer i forbindelse med strukturfondene, selv efter 2010, således at
medlemsstaterne ikke lader disse midler gå til spilde.

Françoise Grossetête (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg går godt nok ind for betænkningens formål med hensyn til
at opfordre Kommissionen til at forenkle procedurerne i forbindelse med offentlige indkøb, så de lokale
myndigheder og virksomhederne slipper for at skulle bruge en masse tid og penge på helt igennem
bureaukratiske anliggender, men jeg beklager formuleringen i den anden halvdel af punkt 9.

Jeg mener, at denne fortolkning af en afgørelse fra EU-Domstolen, hvor man antyder, at lokale myndigheder
kan samarbejde uden overhovedet at være underlagt markedsbetingelserne, afviger fra neutralitetsprincippet.
Det kan meget vel være til skade for virksomhederne (med privat eller offentlig kapital), som dermed ser sig
selv udelukket fra muligheden for at konkurrere om kontrakter vedrørende levering af offentlige tjenester
af økonomisk karakter.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Den foreliggende betænkning kaster en smule lys over de sociale
og miljømæssige standarder, som vi skal have indarbejdet i tilbudsprocedurerne. Det anbefales i betænkningen
også at lette SMV'ernes adgang til markedet for offentlige indkøb. Der mangler ikke desto mindre nogle
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væsentlige ting i betænkningen, idet der slet ikke står noget om, at man skulle have haft indført et
retsinstrument med en definition på og en status for koncessioner på tjenesteydelser, dengang man
omarbejdede direktiverne om offentlige indkøb. Vi kan ikke slå os til tåls med den nuværende retspraksis
som følge af EU-Domstolens domme om koncessioner på offentlige tjenester. Der er tydeligvis behov for et
rammedirektiv om almennyttige tjenesteydelser. Det er i alle parters interesse helt afgørende at få en juridisk
afklaring. Jeg undlod derfor at deltage i den endelige afstemning om den foreliggende betænkning.

Małgorzata Handzlik (PPE), skriftlig. – (PL) På det indre marked i EU står offentlige indkøb for ca. 15 % af
BNP. En åbning af markedet for offentlige indkøb er til gavn for de ordregivende institutioner, fordi store
markeder giver større valgmuligheder og dermed lavere omkostninger og bedre kvalitet. Det er særdeles
vigtigt, hvordan de offentlige midler bliver brugt, især nu hvor der i økonomien efter krisen er brug for
stimulering, og medlemsstaterne har budgetproblemer. Som ordføreren ganske rigtigt har konstateret, er
den nuværende lovgivning temmelig kompleks, hvilket er en specifik udfordring for lokale og regionale
myndigheder og for små og mellemstore virksomheder. Desuden er der stadig brug for en afklaring af visse
spørgsmål, bl.a. vedrørende offentlig-private partnerskaber, byplanlægning og koncessioner på tjenesteydelser.

Jeg er derfor enig i hovedpunkterne i fru Rühles betænkning, der viser, at der er behov for større juridisk
gennemsigtighed inden for offentlige indkøb, og hvor der ikke opfordres til, at de nuværende direktiver
ændres her og nu, men at Kommissionens tjenestegrene foretager en grundig analyse af de eksisterende
problemer.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Offentlige indkøb står for en betydelig del af EU's BNP.
Formålet er at indkøbe varer og tjenesteydelser med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. EU's direktiver
om offentlige indkøb forsinker processen med indgåelse af kontrakter, gør det mere omkostningskrævende
og begrænser de offentlige indkøberes spillerum. Der er desværre et stadig stigende antal medlemsstater,
som oplever disse problemer. Det er grunden til, at jeg stemte for betænkningen, da jeg bakker kraftigt op
om foranstaltninger med henblik på at forenkle procedurerne og gøre dem mere tidssvarende. Det er
nødvendigt med en forenklet, ensartet lovgivning for alle medlemsstater. Det vil sætte os i stand til at slippe
af med de nuværende uoverensstemmelser, der er mellem de bestemmelser, som gælder i de respektive
medlemsstater, og undgå fejl samt udnytte de offentlige midler mere effektivt.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Spørgsmålet om offentlige indkøb er et meget ømtåleligt emne, der fortjener
at blive taget meget alvorligt, idet der er tale om offentlige midler. Kontrakter vedrørende offentlige indkøb
skal derfor være gennemsigtige og fuldstændig tilgængelige for offentligheden, så der ikke opstår mistanke
af nogen art. Kontrakter vedrørende offentlige indkøb skal derfor indgås under gennemsigtige forhold, hvor
alle interesseparter behandles lige, og forholdet mellem pris og projektets ydelse er det endelige kriterium,
således at kontrakter går til virksomheder med det bedste bud og ikke evt. blot det billigste bud. Jeg stemte
derfor, som jeg gjorde.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Offentlige indkøb står for ca. 18 % af EU's BNP og spiller derfor en
central rolle i forbindelse med genopretning af økonomien og beskæftigelsen. Offentlige indkøb har også
en væsentlig betydning for små og mellemstore virksomheder, der ofte fungerer som underleverandører.

I den nuværende sammenhæng, hvor interaktionen mellem det indre marked og de internationale markeder
bliver stadig mere tydelig, løber de europæiske virksomheder en alvorlig risiko for at blive udsat for unfair
konkurrence fra virksomheder i tredjelande (f.eks. Kina), der nyder godt af statsstøtte, hvilket europæiske
virksomheder ikke må få, og som kan tilbyde væsentlig lavere omkostninger og kortere produktionstider
på grund af den manglende overholdelse af europæiske standarder for sikkerhed og arbejdstagerrettigheder.

Vi har brug for en samordnet indsats på EU-plan for at imødegå denne situation. Til slut vil jeg minde om,
hvor vigtigt det er at overholde princippet om gensidighed og proportionalitet. Kinesiske virksomheder har
f.eks. adgang til det europæiske marked, men europæiske virksomheder kan ikke deltage i licitationer i Kina.
Jeg vil gerne rose ordføreren for hans arbejde og stemmer for betænkningen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jeg er meget glad for, at det ændringsforslag, der er
fremsat af Socialdemokraterne, er blevet forkastet, hvilket har betydet, at vores gruppe, Verts/ALE, kan
stemme for Rühle-betænkningen.

Bernadette Vergnaud (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg fordømmer den strudsepolitik, som de personer, der
mener, at EU-Domstolens nuværende retspraksis om koncessioner på tjenesteydelser er tilfredsstillende, og
at der absolut ikke er brug for nogen lovning, giver udtryk for. Socialdemokraterne har i årevis kæmpet og
agiteret for at få nogle rammedirektiver, som beskytter de almennyttige tjenesteydelser, og det har vi på ingen
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måde tænkt os at give køb på. Den eneste langsigtede garanti for de offentlige tjenester er en reel EU-lovgivning,
ikke juridiske afgørelser – uanset hvor velbegrundet de måtte være. Som vi kan se med vanskelighederne
med at omsætte direktivet om tjenesteydelser vedrørende sociale tjenesteydelser, er det kun nogle specifikke
rammebestemmelser, der kan tilvejebringe juridisk sikkerhed og kvalitetsprægede tjenesteydelser. Små og
mellemstore virksomheder og lokale og regionale myndigheder forventer klarhed og juridisk sikkerhed ved
indgåelse af kontrakter om offentlige indkøb såsom kontrakter om socialt boligbyggeri. Vi havde imidlertid
heller ikke lyst til at stemme imod den foreliggende betænkning, der indeholder væsentlige elementer, særlig
med hensyn til sociale og miljømæssige standarder, som vi skal have indarbejdet i tilbudsprocedurerne,
henstillingerne om at lette SMV'ernes adgang og en klar opfordring til årvågenhed vedrørende kontrakter
for offentlig-private partnerskaber.

Betænkning: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Det er af afgørende betydning, at EU's udviklingspolitik er
sammenhængende. I den foreliggende betænkning fra fru Keller er der imidlertid undertiden en tendens til,
at sprogbrugen enten er for voldsom eller for upræcis. Jeg går helt klart ind for, at der skal være sammenhæng
i EU's politikker, men tager afstand fra, at der sås tvivl om EU's (og Frankrigs) forpligtelser inden for rammerne
af Verdenshandelsorganisationen. Vores landbrugssektor skal udvikles gradvist og ved, at man forholder sig
til de problemer, som landbrugerne, der er de centrale aktører ikke alene i landdistrikterne, men også i byerne,
står over for. Jeg stemte derfor imod den foreliggende betænkning.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) EU er den største bistandsdonor i verden. Det forventes
faktisk i år, at udviklingsbistanden til ikke-EU-lande når op på 69 mia. EUR, hvilket er en stigning på 20 % i
forhold til 2008. EU har vist, at vi er konsekvente med hensyn til vores forpligtelser over for de internationale
institutioner. Det er en kendsgerning, at der er konflikt mellem EU's udviklingspolitik og EU's handelspolitik.
EU har imidlertid forpligtet sig til, at der i alle EU's politikker med indvirkning på udviklingslandene vil blive
taget hensyn til de udviklingsmål, som er blevet fastsat.

I modsætning til de indledende forudsigelser berører den økonomiske krise især de fattige lande, hvoraf
mange er involveret i udviklingsprojekter, der finansieres via EU-midler. På den anden side har den eksport-
og landbrugspolitik, som EU anvender over for disse lande, en negativ indvirkning på landenes udvikling.
Vi er derfor nødt til at håndtere et uønsket resultat som følge heraf, nemlig at EU opbygger noget på
makroniveau og har en negativ indvirkning på mikroniveau. Under disse omstændigheder er de mål, der
blev vedtaget via beslutningen, vi stemte om i går i Parlamentets mødesal, af enorm stor betydning og skal
vedtages af alle EU-institutioner.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) I lyset af den økonomiske og humanitære krise, som verden i øjeblikket
kæmper sig igennem, er det mere presserende end nogensinde, at EU's politikker om udviklingsbistand
behandles på en måde, der landene imellem er konsekvent og ensartet, og som fuldt ud hænger sammen
med EU's øvrige politikker om handel, miljøet osv. Det er nu oplagt, at der til trods for EU's forpligtelse
vedrørende udviklingspolitik og det faktum, at EU er den største bistandsdonor i verden, ikke altid er effektiv
sammenhæng mellem politikkerne, hvilket svækker muligheden for at nå millenniumudviklingsmålene
(MDG-målene).

Vi stiler – ganske med rette – mod at ændre status quo. Vi skal se på offentlig udviklingsbistand ud fra en
langsigtet synsvinkel ved at sammenbringe synergier mellem alle medlemsstaterne og sammenhæng mellem
politikkerne. Det er nødvendigt at opnå denne sammenhæng, fordi den er med til, at behovene hos de
trængende kan opfyldes. Jeg støtter generelt denne betænkning fra Parlamentet og mener, det er særdeles
vigtigt, at EU's aktører gør deres yderste for at fjerne hindringerne for udvikling, nå MDG-målene, bekæmpe
fattigdommen og sikre, at de menneskelige, sociale, økonomiske og miljømæssige rettigheder rent faktisk
omsættes i praksis i udviklingslandene.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. –
(SV) Den svenske konservative delegation stemte i går (den 18. maj 2010) imod betænkning A7-0140/2010
om sammenhængen i EU's udviklingspolitik og "offentlig udviklingsbistand plus-konceptet" (2009/2218(INI)).
Den primære begrundelse er, at vi ikke støtter forslaget om indførelse af en international skat på finansielle
transaktioner. Indførelse af en Tobinskat vil ganske enkelt skade udviklingslandene og føre til større fattigdom.
Vi vil imidlertid gerne understrege, at der er elementer i betænkningen, som er i overensstemmelse med vores
tankegang, f.eks. punktet om, at EU's eksportsubsidier for europæiske landbrugsprodukter har haft en
katastrofal indvirkning på fødevaresikkerheden og udviklingen af en levedygtig landbrugssektor i
udviklingslandene.
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Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) 1,4 mia. mennesker i verden overlever for under 1 EUR om
dagen. EU har en pligt til at bekæmpe denne situation. Det kræver et mere effektivt udviklingssamarbejde
og en mere formålstjenlig bistandspolitik. Forpligtelser i form af offentlig udviklingsbistand (ODA-forpligtelser)
opfyldes stadigvæk ikke godt nok. For at gøre noget ved den akutte udvikling opfordrer vi Kommissionen
til snarest muligt at fastlægge nogle supplerende innovative kilder til udviklingsfinansiering som f.eks. en
international skat på finansielle transaktioner for at generere yderligere ressourcer for at hjælpe dem med at
overvinde de værste konsekvenser af krisen. I samme ånd skal medlemsstaterne genbekræfte forpligtelsen,
der blev afgivet på topmødet om millenniumudviklingsmålene, om at afsætte 0,7 % af BNP til
ODA-forpligtelser over de næste ti år, samtidig med at der tages hensyn til modtagerlandenes
absorptionskapacitet og gode regeringsførelse. Afslutningsvis skal EU's udviklingspolitik knyttes til en
fleksibel regulering af bevægeligheden for personer, varer og kapital med udviklingslandene.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt og Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. – (SV) Vi bakker op om
målet med den foreliggende betænkning om, at EU's udviklingspolitik skal være i overensstemmelse med
EU's mål om at fremme udviklingen i lav- og mellemindkomstlandene. Alligevel står der i fru Kellers
betænkning f.eks., at liberalisering af tjenesteydelser og klare konkurrenceregler er hindringer for at opnå
millenniumudviklingsmålene. Som følge heraf føler vi ikke, at vi kan støtte betænkningen i sin helhed. Klare
grundregler er en forudsætning for, at en markedsøkonomi kan fungere efter hensigten, og handelen med
tjenester er et væsentligt led i udviklingen af landenes økonomier.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) EU støder ofte på paradoksale forhold, som EU selv er ophavsmand til, og
de uoverensstemmende forhold, som EU's politikker er årsag til for medlemsstaterne og deres borgere samt
for tredjelande og deres befolkning. Som den største bistandsdonor i verden må EU og medlemsstaterne
stræbe efter, at udviklingsbistandspolitikken ikke blot er effektiv, men også konsekvent og sammenhængende.
Dette har ikke altid været tilfældet. Alle bestræbelser på at tilskynde til denne sammenhæng og forsøg på at
tage højde for de mangeartede behov hos de befolkninger, der modtager støtten, bør hilses velkommen.
Handelspolitikken kan ikke være hævet over dette mål.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Emnet for den foreliggende betænkning er såre relevant, da vi
ved, at EU's politikker og tiltag på en række områder ofte er i modstrid med de erklærede mål med
udviklingsbistanden. Der er en række væsentlige og positive aspekter som f.eks. de punkter, hvor man gør
opmærksom på den tragiske sultsituation i verden, hvor man pointerer den manglende sammenhæng og
effektivitet af fiskeriaftalerne i lyset af de bekendtgjorte mål for udviklingssamarbejde, hvor man tager afstand
fra EU-subsidiernes indvirkning på eksportsektoren, hvor man retter kritik mod liberaliseringen af tjenester,
indførelse af konkurrenceregler, skattely, kapitalflugt fra udviklingslandene til EU som følge af
usammenhængende politikker, det lille støttebeløb, der er afsat til landbruget, og hvor man slår til lyd for
en etablering af patentværktøjer til hiv-/aidsmedicin. Desværre ender ordføreren med selv at være
inkonsekvent, især ved at gå ind for videreudviklingen af redskaber som f.eks. frihandelsområder og de
såkaldte økonomiske partnerskabsaftaler. Ordføreren ser bort fra, at disse redskaber på en række områder
er en trussel for udviklingslandene, sådan som det er blevet klart som følge af den modvilje, mange
udviklingslande har haft mod at undertegne aftalerne, og denne modvilje er i nogle tilfælde kun blevet
overvundet via et uacceptabelt pres og ren afpresning fra EU's side.

Georgios Papastamkos (PPE), skriftlig. – (EL) Jeg anerkender fuldt ud, hvor vigtig EU's udviklingspolitik og
bistand til udviklingslandene er. Jeg stemte dog imod Kellers betænkning på grund af holdningen vedrørende
indvirkningen af EU's landbrugseksportsubsidier på landbrugssektoren i udviklingslandene, som er helt og
aldeles ukorrekt.

Desuden er EU et særdeles frit marked med hensyn til import af produkter fra udviklingslandene, bl.a. som
følge af initiativet "alt andet end våben" og andre præferenceaftaler. Det skal bemærkes, at
WHO-medlemsstaternes forpligtelse på ministertopmødet i Hongkong (2005) vedrører sideordnet afskaffelse
af eksportsubsidier og indførelse af regler om alle eksportforanstaltninger med tilsvarende konkurrencemæssig
virkning.

Evelyn Regner (S&D), skriftlig. – (DE) Jeg stemte for den foreliggende betænkning, da det særlig ligger mig
på sinde, at internationale frihandelsaftaler skal indeholde juridisk bindende sociale og miljømæssige
standarder. Jeg mener, det er særdeles vigtigt, at EU ikke alene gør brug af princippet om den sociale
markedsøkonomi internt i EU, men at det også finder anvendelse uden for EU's grænser. Vores
frihandelspartnere skal opretholde visse standarder, og jeg mener også, vi skal holde op med at forhandle
med stater, der ikke opfylder disse standarder.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jeg stemte med begejstring for Franziska Kellers
betænkning om sammenhængen i udviklingspolitikken, og jeg er meget glad for, at den blev vedtaget. Jeg
beklager, at hhv. EPP- og ECR-Gruppen stemte imod.

Alf Svensson (PPE), skriftlig. – (SV) Ved afstemningen her i Parlamentet stemte jeg imod betænkningen om
sammenhængen i EU's udviklingspolitik og "offentlig udviklingsbistand plus-konceptet". Det bør være et
nøgleområde for Parlamentet at føre en ansvarlig, effektiv udviklingspolitik. Det er noget, som jeg sammen
med mange andre til daglig arbejder på i Udviklingsudvalget. Det er helt klart absurd og alt andet end ansvarligt,
at EU tager med den ene hånd – f.eks. via landbrugsstøtte, der gør det vanskeligere for udviklingslandene at
konkurrere – og derefter giver støtte med den anden hånd for at "rette op på skaden". Forhandlingerne om
sammenhæng i EU's udviklingspolitik er vigtige og værdifulde.

Den foreliggende betænkning indeholder imidlertid elementer, som jeg ikke kan støtte, såsom punktet om
indførelse af en skat på finansielle transaktioner og anvendelse af det vagt definerede udtryk "miljømæssige
rettigheder". Store dele af betænkningen – der blev vedtaget i mødesalen – er imidlertid meget fornuftige, og
min stemmeafgivning skal ikke tolkes som uvilje mod at deltage i arbejdet med at sikre sammenhæng i
udviklingspolitikken. Det er tværtimod en proces, der ligger mig meget på sinde, og jeg er opsat på, at det
kommer til at ske på den bedst mulige måde.

Marc Tarabella (S&D), skriftlig. – (FR) Det glæder mig rigtig meget, at betænkningen om sammenhængen
i EU's udviklingspolitik og "offentlig udviklingsbistand plus-konceptet" er blevet vedlaget, idet det er en
fremragende betænkning med det formål at sikre større respekt for udviklingslandene. Jeg ser især positivt
på, at et snævert flertal vedtog punkt 70, hvor Kommissionen anmodes om systematisk at indføre juridisk
bindende sociale og miljømæssige standarder i de handelsaftaler, som EU forhandler om. Dette er et vigtigt
skridt i retning af en mere retfærdig samhandel. EU skal på dette område gå foran med et godt eksempel.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) I betragtning af den nuværende globale økonomiske situation er den
foreliggende betænkning særdeles vigtig, idet vi dermed forsøger at gøre EU's politikker mere konsekvente,
så vi kan nå de mål, EU har sat sig selv, såsom millenniumudviklingsmålene. EU er den største bistandsdonor
i verden – de seneste tal siger omkring 49 mio. EUR – og i forbindelse med EU's tiltag tages der højde for
både landene og deres indbyggere, så det er en vidtrækkende EU-politik med handelsmæssige, miljømæssige
og sociale indfaldsvinkler.

Vi understreger her behovet for at fremme adgangen for produkter fra disse lande til de europæiske markeder;
bl.a. ved udvikling af EU-instrumenter til en sænkning af toldsatserne. Jeg vil dog gerne give udtryk for min
bekymring over nogle af forslagene, da det skal nævnes, at de evt. kan få konsekvenser for producenterne i
EU, ikke mindst producenter på geografiske lokaliteter, der fortjener særlig opmærksomhed. Udviklingsbistand
og fattigdomsudryddelse er af største betydning og fortjener min fulde støtte. Alligevel mener jeg ikke, at
man skal indgå forpligtelser, der ikke kan indfris uden at sætte vores medborgeres interesser på spil. Vi må
ikke glemme vores medborgere eller lade dem komme i anden række, for vi har særlige forpligtelser over for
dem.

Betænkning: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne initiativbetænkning fra Parlamentet, som er en
reaktion på Kommissionens analyse af straffene for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale
område inden for vejtransport. Der er i dag forskellige bestemmelser i de respektive medlemsstater, hvilket
gør, at det indre marked og færdselssikkerhedsreglerne ikke fungerer korrekt. Transport- og Turismeudvalget
foreslår i den forbindelse nogle løsningsmodeller. Især foreslås det i betænkningen at harmonisere straffene
ved hjælp af en fælles kategorisering af bøder. Der opfordres til, at der skal etableres et koordineringsorgan,
som skal have ansvaret for at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne med hensyn til gennemførelse
af bestemmelserne på det sociale område, samt at der skal oprettes nogle kontrolorganer. Afslutningsvis
understreger man i betænkningen, at det er nødvendigt at give vognmænd og lastbilchauffører tilstrækkelige
oplysninger om de relevante bestemmelser på det sociale område og straffene for overtrædelse af
bestemmelserne ved hjælp af trykt informationsmateriale, informationsteknologi og intelligente
transportsystemer. Da jeg fuldt ud støtter disse forslag, stemte jeg for den foreliggende betænkning.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Der er stor forskel på straffeordningerne i de respektive
EU-medlemsstater, og det er derfor blevet meget vanskeligt for virksomhederne og især for lastbilchaufførerne
at forstå de juridiske forhold, for så vidt angår internationale transportaktiviteter. De forordninger og det
direktiv om bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport, der i øjeblikket er gældende, giver
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medlemsstaterne et stort spillerum med hensyn til fortolkning, og det fører til, at bestemmelserne ikke bliver
omsat ensartet til national lovgivning i medlemsstaterne. Lissabontraktaten indeholder bestemmelser om,
at man kan tilnærme bestemmelserne i bl.a. straffelovgivningen i de respektive medlemsstater. Jeg mener,
at Kommissionen skal benytte sig af denne mulighed for at udvikle og fremme en sådan harmoniseret tilgang
til kontrolmuligheder og gribe ind med regulering med henblik på at få fjernet hindringerne for, at EU's indre
marked fungerer korrekt, og forbedre færdselssikkerheden. For så effektivt som muligt at sikre, at
bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport bliver gennemført, skal Kommissionen komme
med en ensartet og bindende fortolkning af forordningen om køre- og hviletider, som de nationale
kontrolorganer så skal tage højde for.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), skriftlig. – (FR) Siden 2006 har alle vognmænd, der kører i EU, via en
EU-forordning skullet overholde de samme regler om den maksimale daglige køretid og om hviletider med
henblik på at skabe større sikkerhed på de europæiske veje. Den måde, hvorpå disse foranstaltninger finder
anvendelse, er desværre langt fra optimal, idet straffene for en given overtrædelse er helt forskellige fra
medlemsstat til medlemsstat.

Den bøde, som pålægges en lastbilchauffør, der overskrider loftet for den maksimale daglige køretid med
mere end to timer, er således ti gange højere i Spanien end i Grækenland. I en række medlemsstater kan der
ved alvorlige overtrædelser idømmes en fængselsstraf, mens man i andre lande simpelthen inddrager
kørekortet. Denne manglende harmonisering svækker forordningens effektivitet og betyder, at der hos
vognmændene hersker betydelig juridisk usikkerhed.

Jeg stemte for fru Ranners betænkning, hvor Kommissionen opfordres til at foreslå minimums- og
maksimumsstraffe for overtrædelser, som vil blive harmoniseret i alle medlemsstaterne. Der er i betænkningen
også en opfordring til, at der udarbejdes en enkel og lettilgængelig informationsbrochure for at informere
lastbilchaufførerne om de risici, de løber i tilfælde af en overtrædelse.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Der er god grund til, at man i EU er bekymret over, at der
mangler et ensartet system til regulering af straffene i forbindelse med vejtransport på medlemsstatsniveau.
En håndhævelse af sådanne straffe, i det mindste de ikkefinansielle straffe, over for samtlige lastbilchauffører
i medlemsstaterne ville mindske den forvirring, der hersker hos mange vognmænd eller de enkelte
lastbilchauffører som følge af forskellig lovgivning i hhv. oprindelseslandet og en tredje EU-medlemsstat,
hvor de kører.

På den anden side har Kommissionen og parlamentsekspertudvalget ret, når de siger, at det er for tidligt
endog at overveje at standardisere de bødestraffe, der gælder ved trafikforseelser. Der er i EU markante
forskelle med hensyn til virksomhedernes og befolkningens økonomiske situation, hvilket betyder, at bøder
for den samme overtrædelse af færdselsloven ikke kan være ens over hele linjen i alle medlemsstater. En
standardisering af de forordninger, der finder anvendelse ved passagertransport, vil imidlertid give
transportvirksomhederne et større ansvar.

En harmonisering af forordningerne i alle medlemsstaterne – og understøttet af en streng håndhævelse, uden
at man lader det være op til hver enkelt medlemsstat, om man vil indføre EU's henstillinger – vil også øge
sikkerheden på Europas veje.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Overtrædelse af bestemmelserne er et alvorligt problem inden for
vejtransport, og der opstår således store spørgsmål i forbindelse med transport over landegrænserne. Det er
derfor vigtigt, at Kommissionen overvejer situationen i de respektive medlemsstater, samt hvad der udgør
en lovovertrædelse i de forskellige nationale retssystemer, og hvad de respektive straffe og bøder skal være.
Vedrørende dette punkt anfører ordføreren, "at et effektivt, afbalanceret og afskrækkende straffesystem kun
kan være baseret på klare, gennemsigtige og sammenlignelige straffe mellem medlemsstaterne indbyrdes",
og "opfordrer medlemsstaterne til at finde lovgivningsmæssige og praktiske løsninger til at reducere de til
dels store forskelle i straffenes art og størrelse".

Jeg er tilbøjelig til at være enig i, hvor vigtigt det er at have et effektivt og afbalanceret straffesystem, og at
medlemsstaterne skal arbejde sammen for at forskellene med hensyn til, hvordan man takserer diverse
overtrædelser, bliver mindre. Jeg har dog sværere ved at forestille mig, at de nationale lovgivere skal have
færre beføjelser vedrørende strafferetlige anliggender til fordel for en harmonisering på EU-plan vedrørende
straffenes art og bødernes størrelse.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) I den rapport, der er udarbejdet af Kommissionen, opsummeres
de forskellige former for straffe, der allerede findes i medlemsstaterne, og det illustreres, hvilke forskelle der
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er mellem de systemer, som er vedtaget i de enkelte medlemsstater på området, og konklusionen er, at
situationen er utilfredsstillende. Medlemsstaterne opfordres derfor til på en ensartet måde at gøre brug af
bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport. Parlamentets ordfører foreslår at øge
harmoniseringsindsatsen på området, især vedrørende "fortolkningen af anvendelsen af bestemmelserne på
det sociale område" og straffene i og med, at de skal "kategoriseres", således at man søger at "gennemføre et
indre marked for transport og øge […] retssikkerhed[en]".

Færdselssikkerhed er uden tvivl et vigtigt område, og det er også vigtigt at forbedre arbejdsvilkårene inden
for vejtransportsektoren, ikke mindst køre- og hviletidsbestemmelserne. Vi vil gerne genbekræfte, at disse
mål ikke nødvendigvis nås via en overordnet harmonisering. Det er ganske rigtigt nødvendigt med en
harmonisering, men det skal ske via fremskridt og ikke ved at anvende den laveste fællesnævner, sådan som
det har været almen praksis, når der er gjort forsøg på at "gennemføre et indre marked". Det er nødvendigt
med større færdselssikkerhed, og arbejdsvilkårene i transportsektoren skal ligeledes forbedres. Det vil sikre
større færdselssikkerhed i de enkelte medlemsstater.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Man har i EU altid været optaget af at opnå større sikkerhed i forbindelse
vejtransport. Vedtagelse af denne beslutning er et yderligere skridt i retning af at få bugt med de alvorlige
overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport. Der skal være et større
samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at skabe et lettilgængeligt kommunikationsnetværk
for samtlige erhvervsudøvere i branchen, uanset om de arbejder i en medlemsstat, der er ikke deres hjemland.
Det er også nødvendigt at yde noget økonomisk med henblik på at etablere en passende infrastruktur,
herunder et tilstrækkeligt antal sikre parkeringspladser og servicefaciliteter på det europæiske vejnet, således
at lastbilchaufførerne rent faktisk kan overholde bestemmelserne om køre- og hviletid. Jeg stemte derfor,
som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Statistikken viser, at især tunge køretøjer er impliceret i en stor andel
af trafikulykkerne. Det er derfor så meget desto vigtigere, at køretøjet ikke er behæftet med fejl.
Lastbilchaufførers opmærksomhed falder næsten lige så meget som følge af træthed som ved indtagelse af
alkohol. Ergo er vi af hensyn til den almene sikkerhed nødt til at sikre, at disse forordninger bliver overholdt.
Det er i den sammenhæng vigtigt, at der gælder de samme betingelser for ansatte chauffører som for
selvstændige, så vi ikke skubber flere og flere mennesker over i uægte selvstændig erhvervsvirksomhed, idet
de så bliver udnyttet helt op til eller over deres tolerancetærskel.

Bøder er imidlertid ofte en uhensigtsmæssig fremgangsmåde til at sikre, at hviletidsbestemmelserne bliver
overholdt, hvilket kun er muligt, når køretøjet holder stille. Da der ikke er planlagt nogen udvidelse af disse
færdselssikkerhedsforanstaltninger, stemte jeg nej.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Betænkningen af fru Ranner, som jeg gerne vil rose for hendes arbejde,
kaster ikke blot lys over forskellene mellem bødesatserne i de respektive medlemsstater, men også på
forskellene i forbindelse med straffenes art, i og med at der fokuseres på det utilfredsstillende i denne situation
for lastbilchaufførerne og transportvirksomhederne.

Jeg er enig i indfaldsvinklen i Parlamentets betænkning med understregningen af, hvor vigtigt det er for det
indre marked, at forordningerne om de sociale forhold gennemføres fuldt ud, idet der om nødvendigt skal
være hyppigere kontrol og skal etableres et koordinationsinstrument på europæisk plan samt ske en
harmonisering af arten af overtrædelser og de dermed forbundne straffe. Kun ved at have en ensartet ordning
vil det være muligt at sikre hurtig inddrivelse af bødebeløb som følge af overtrædelser. Jeg stemte således for
betænkningen.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Den foreliggende betænkning, der er udarbejdet af min kollega i
Transport- og Turismeudvalget, er et fremragende udspil med hensyn til at få løst nogle af de eksisterende
problemer vedrørende straffene i forbindelse med vejtransport, når der er tale om alvorlige overtrædelser.
De gældende regler for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område varierer markant
fra medlemsstat til medlemsstat, for så vidt angår bødernes størrelse samt straffenes art og kategorisering,
hvilket gør det nødvendigt med en større harmonisering.

Jeg ser positivt på de løsninger, der i betænkningen foreslås for disse forskelle, ikke mindst den fornødne
harmoniserede kategorisering af alvorlige overtrædelser og gennemførelsen af et kontrolsystem – koordineret
på europæisk plan via et organ med passende karakteristika – hvis formål vil være at forbedre samarbejdet
om at gennemføre bestemmelserne på det sociale område og sikre uddannelse af medarbejderne i de
kontrolorganer, der skal anvende disse regler.
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Jeg vil også gerne fremhæve, hvor vigtigt det er at udvikle initiativer med sigte på at give fyldestgørende
oplysninger om bestemmelserne på det sociale område og skabe hensigtsmæssige infrastrukturer og
parkeringsområder for at sikre, at bestemmelserne bliver overholdt. Jeg stemte af ovennævnte grunde for
betænkningen i Parlamentet i dag.

10. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
Næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

12. Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation
– Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015) (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om:

– betænkning af hr. Mikolášik for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslaget til
Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til
transplantation (KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD)) (A7-0106/2010) og

– betænkning af hr. Perelló Rodriguez for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om
Kommissionens meddelelse: Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015): styrket
samarbejde mellem medlemsstaterne (2009/2104(INI)) (A7-0103/2010).

Miroslav Mikolášik, ordfører. – (SK) Fru formand! Jeg er meget glad for at få denne enestående mulighed for
at være her i dag og tale om de fremskridt, vi har gjort under forhandlingerne i Parlamentet og også under
de efterfølgende trepartsdrøftelser om dette særdeles vigtige spørgsmål om organdonation og -transplantation.

Jeg anser personlig – ikke alene som hovedordfører, men også som læge – dette lovforslag for at være af
enorm stor betydning. Jeg mener bestemt, at man med dette nye direktiv for alvor tager fat på den største
udfordring, vi i øjeblikket står over for i forbindelse med organdonation og -transplantation, nemlig den
organmangel, som ventende patienter oplever.

I forbindelse med, at vi vil yde EU's borgere den bedste sundhedsbeskyttelse, er det vores mål at sikre, at
menneskelige organer til transplantation er sikre og af høj kvalitet.

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed stemte om udkastet til betænkning den 16. marts,
hvor det blev vedtaget med et klart flertal i forlængelse af ordførerens anbefaling. Efterfølgende var der tre
intense interinstitutionelle trepartsdrøftelser mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet under lederskab
af det spanske formandskab.

Jeg vil især gerne fremhæve følgende punkter, der var af afgørende betydning under vores drøftelser.

For det første er der de principper, som gælder organdonation.

Frivillig og vederlagsfri donation er et grundlæggende princip, der ikke på nogen måde eller under nogen
omstændigheder må sættes spørgsmålstegn ved. Man skal holde fast i, at donationen er altruistisk, således
at vi kan forhindre enhver form for kommerciel udnyttelse eller økonomiske bevæggrunde hos donorerne.
Samtidig skal man sikre levende donorer den størst mulige beskyttelse. Jeg vil her gerne omtale den livlige
drøftelse af spørgsmålet om organdonation fra levende donorer. På den ene side er denne fremgangsmåde
fortsat et supplement i forhold til organer fra afdøde donorer, men på den anden side er det et alternativ med
bemærkelsesværdigt potentiale.

Det er selvfølgelig ikke vores hensigt at spænde ben for udviklingen på dette område, men vi må sikre, at
donation af organer fra levende donorer, der ikke har nogen genetisk eller familiemæssig relation med
recipienten, altid sker frivilligt og vederlagsfrit. Princippet om vederlagsfrihed gælder ikke, når der er tale om
såkaldt kompensation, hvor en levende donor har lov til at modtage en godtgørelse for udgifter i forbindelse
med donation. Medlemsstaterne skal dog præcist fastlægge de betingelser, hvorunder der kan ydes
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kompensation, således at vi kan undgå enhver form for økonomisk incitament eller vinding for potentielle
donorer.

Andre væsentlige spørgsmål i forbindelse med principperne omfatter allokeringskriterier – hvormed man
sikrer, at der ikke udtages organer fra en person, inden vedkommende juridisk set er død, og at der er fuldt
informeret samtykke fra donors side. Vi har forfægtet disse synspunkter i den indledende del i bestemmelsen,
dvs. i betragtningerne.

Det andet princip omfatter sporbarhed, beskyttelse af personoplysninger og fortrolighed. Medlemsstaterne
skal sikre, at alle organer, som udtages, allokeres og transplanteres på deres eget område, kan spores fra
donor til recipient og omvendt. Dette begreb er trådt i stedet for det oprindelige forslag om anonymitet, der
gør processen usikker. Personoplysninger skal fortsat være fortrolige.

Det tredje princip er rammerne for kvalitet og sikkerhed. Vi udtrykte klar enighed om, at medlemsstaterne
bør indføre nogle nationale rammer, hvoraf alle trin i processen rent organisatorisk vil fremgå – lige fra
donation til transplantation. Medlemsstaterne skal derefter informere Kommissionen om aktiviteterne og
resultaterne i forbindelse med gennemførelse af bestemmelserne i nærværende forordning senest tre år efter
dens ikrafttræden. Vi forventer her, at der sker store fremskridt, især i de lande, hvor systemet ikke er
tilstrækkelig veludviklet, og som kan øge antallet af transplantationer markant ved indførelse af passende
systemiske foranstaltninger.

Jeg vil især gerne understrege den rolle, som transplantationskoordinatoren eller koordineringsteamet spiller,
idet deres store betydning er hævet over enhver tvivl. Denne koordinatorrolle har vist sin værdi i mange
lande, hvor aktiviteterne forløber problemfrit.

Jeg vil gerne slutte med at nævne kriterier som f.eks. tilrettelæggelsen og resultatet af indsamling af data,
specifikationen af de kompetente myndigheders roller, inddragelsen af tredjelande, udvekslingen af organer
med tredjelande og sikkerheden i forløbet. Vi har vedtaget de såkaldte delegerede retsakter ifølge
bestemmelserne i Lissabontraktaten (jeg skal nok snart stoppe).

Endelig vil jeg gerne understrege, hvor enormt vigtigt det er at øge den offentlige opmærksomhed, og jeg vil
derfor gerne opfordre Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at fremme organdonation via særlige
programmer. Jeg vil gerne takke alle dem, som har medvirket til, at forhandlingerne blev en succes, og specielt
rose den effektive og konstruktive tilgang fra det spanske formandskabs side.

Andrés Perelló Rodriguez, ordfører. – (ES) Fru formand, fru Jiménez García-Herrera, hr. kommissær! Det
er 43 år siden, at lægen Christiaan Barnard sagde "Jesus, dit kan werk", hvilket på afrikaans betyder "Du
godeste, det fungerer jo", idet han vantro så på, at det hjerte, han lige havde transplanteret, faktisk slog. Det
er efterfølgende blevet almen praksis at transplantere et nyttigt organ fra en person, der ikke længere har
brug for det, til en anden person, som har brug for det for at kunne overleve.

Det er imidlertid også sandt, at dette alligevel ikke har kunnet hindre, at 56 000 europæiske borgere står på
venteliste, og har ikke kunnet hindre sandsynligheden for, at 12 af disse mennesker dør, inden denne
forhandling er afsluttet, fordi de ikke kan få det organ, de har brug for. Deri ligger udfordringen for Parlamentet,
der på dette plenarmøde skal vedtage direktivet, som så glimrende blev gennemgået af hr. Mikolášik, såvel
som handlingsplanen.

Der er ingen tvivl om, at vi skal tilbyde klare og effektive kanaler til støtte for den europæiske offentlighed,
således at ingen borger i EU dør på grund af mangel på organer som følge af utilstrækkeligheder i
transplantationssystemet.

Det er naturligvis glædeligt, at de europæiske borgere lever længere, at der sker færre trafikulykker, og at
videnskaben gør fremskridt, men det betyder også, at der skal stilles flere organer til rådighed, da der er flere
mennesker, som har brug for dem.

Reaktionen fra europæernes side, når de bliver spurgt om, hvorvidt de er villige til at afgive organer med
henblik på at redde en medborgers liv, er meget stærk og meget positiv. Grunden til, at dette ofte ikke afspejles
direkte i antallet af transplantationer i hvert enkelt land, er utvivlsomt, at vi er nødt til at forbedre helt
afgørende aspekter af vores transplantationssystem såsom koordinering, information, uddannelse af fagfolk
og oplysningsvirksomhed over for offentligheden vedrørende dette spørgsmål.
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Vi har i en række lande nogle eksempler, der viser, at når koordinering og uddannelse er på det optimale
niveau, stiger antallet af transplantationer målt pr. mio. indbygger. Tillad mig som eksempel at nævne Spanien,
hvor der er etableret en model, der skal bruges som benchmark.

Ud over garantien for kvalitet og sikkerhed ved transplantationer og den supplerende, vederlagsfri og frivillige
karakter af transplantater fra levende donorer, der er fastlagt i direktivet, findes der i handlingsplanen
anbefalinger vedrørende behovet for kontinuerlig efteruddannelse af fagfolk og for, at borgerne modtager
oplysninger om dette spørgsmål, idet det ellers er vanskeligt at gennemføre arbejdet.

Alt dette danner grundlag for optimering af, hvad der kunne kaldes et harmoniseret europæisk
transplantationssystem, der er fælles for alle medlemsstater som et redskab, hvormed man kan nå de mål,
vi har sat os. Vores mål er ganske enkelt at nå det punkt, hvor ingen borger i EU dør, fordi der som følge af
nogle systemer, der ikke fungerer perfekt, mangler et organ, som vedkommende skal bruge for at kunne
overleve.

Her i det 21. århundrede i Europa kan vi ikke tillade, at manglende koordinering eller dårligt optimerede
systemer medfører, at et organ går tabt, således at en anden borger i EU ikke kan nyde godt af det. Det er det,
man opnår med vedtagelse af direktivet og handlingsplanen, der er resultatet af et intensivt stykke arbejde.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at fremhæve den velvilje og samarbejdsvillighed, som begge ordførerne
– i det aktuelle tilfælde hr. Mikolášik – og skyggeordførerne har udvist. Jeg vil også gerne fremhæve den store
fremdrift, som det spanske formandskab – der er repræsenteret ved det spanske sundhedsministerium og
Rafael Matesanz som direktør for det spanske nationale transplantationsselskab, Organización Nacional de
Trasplantes – har betydet for dette direktiv og handlingsplanen, fordi vi til enhver tid har kunnet regne med
dem.

Jeg vil gerne understrege, at de kræfter, der har ydet et så stort stykke arbejde, fortjener vores tak, og anmode
om, at man kvitterer ved enstemmigt at vedtage den foreliggende betænkning. Som parlamentsmedlem er
jeg taknemmelig for det udførte arbejde, og som europæer er jeg taknemmelig for, at vi tager dette initiativ
for at redde livet for alle de medborgere, som på et tidspunkt måtte få brug for det.

Trinidad Jiménez García-Herrera, formand for Rådet. – (ES) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Jeg er meget glad for at være her i Parlamentets plenarsal for at deltage i forhandlingen under ét om
organdonation og -transplantation.

Dette er så afgjort en vigtig forhandling – først og fremmest fordi spørgsmålet har direkte indvirkning på
folks liv og på tusindvis af medborgeres sundhed. I den forbindelse vil jeg gerne minde om, at det til trods
for den konstante stigning i antallet af donationer og transplantationer i de seneste år skønnes, at der på
nuværende tidspunkt er 56 000 patienter i EU, der står på venteliste til, at det rigtige organ kommer, og
mange af dem dør, inden de får det.

For det andet er det er en vigtig forhandling, fordi vi dermed kan styrke generøsiteten og solidariteten i vores
samfund. Lad mig give et eksempel: I øjeblikket er der i EU 18 donorer for hver mio. indbyggere. Hvis vi
kunne øge dette tal, så det lå på samme niveau som i de lande med de højeste tal som f.eks. 34 i Spanien eller
godt og vel 30 i Portugal, ville vi kunne redde yderligere 20 000 liv i Europa.

Hvis man fremmede organdonationen fra levende donorer i hele EU til niveauet i hhv. de skandinaviske
lande, Det Forenede Kongerige og Nederlandene, ville yderligere 2 000 mennesker om året ligeledes slippe
for dialyse. Man skal jo hele tiden huske på, at der uden donorer ikke kan ske nogen transplantationer.

Forhandlingen her i eftermiddag betyder, at vi kan sætte godt gang i iværksættelsen af en fælles EU-strategi
med henblik på at opnå den bedste struktur i verden for organdonation og -transplantation. Desuden giver
artikel 168 i Lissabontraktaten os mulighed for at skabe nogle fælles, højkvalitative og sikre rammer for
forløbet med organdonation og -transplantation.

Vi har nu to vigtige udspil fra Kommissionen om dette spørgsmål, der begge blev fremlagt i 2008, og Rådet
har i de sidste par måneder sammen med Parlamentet arbejdet meget hårdt og meget indgående med disse
udspil.

For det første er der forslaget til direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til
transplantation. Som sagt indeholder dette direktiv et fælles lovgrundlag, der skal sætte os i stand til at
begrænse visse risici i hele det forløb, hvor man anvender organer til behandling, dvs. lige fra donation til

91Europa-Parlamentets forhandlingerDA18-05-2010



transplantation. Dette indebærer en garanti for organernes kvalitet og sikkerhed, men beskytter også donorer
og recipienter, i og med at der udpeges nogle kompetente myndigheder.

For det andet har vi også en handlingsplan, der er med til at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne,
og hvor der er tre målsætninger: for det første at forøge antallet af organer, der stilles til rådighed, for det
andet at gøre transplantationssystemet mere effektivt og tilgængeligt og for det tredje at forbedre kvaliteten
og sikkerheden.

Disse to udspil giver os nogle fælles EU-rammer, som ikke blot indeholder de bedste fælles elementer, men
også de bedste eksempler på god organisatorisk og sundhedsmæssig praksis, som de forskellige medlemsstater
har opbygget på dette område. Det er med andre ord nogle rammer, der bygger på kvalitet, sikkerhed og
innovation.

Vi gør dette ved at etablere en europæisk model for organdonation og -transplantation omkring værdier og
principper, som vi alle er fælles om, dvs. solidaritet, fairness og samhørighed, der er symboler på EU's identitet.
Det vil gøre det nemmere at nå frem til tilstrækkelig egenkapacitet med hensyn til organdonation og således
bekæmpe transplantationsturisme.

Jeg er sikker på, at man er enig med mig i, at dette direktivs ikrafttræden og Parlamentets opbakning til
handlingsplanen i sig selv vil sætte skub i udvekslingen af organer mellem medlemsstaterne og fremme
organdonation.

For det første etablerer vi nogle EU-rammer for at give EU's borgere lige adgang til sundhed i al almindelighed
og til transplantationsbehandling i særdeleshed. For det andet vil disse mere effektive EU-rammer direkte
gavne patienter, der på grund af deres karakteristika har mindre chance for at få allokeret et organ, der passer
til deres behov. Som følge heraf vil der være færre organer, som går tabt på grund af manglende egnede
recipienter i et specifikt geografisk område.

Inden jeg slutter, vil det spanske formandskab gerne takke hhv. det tjekkiske og svenske formandskab for
det arbejde, de udførte i starten af forhandlingerne i 2009, hvor de lagde grunden til de betydelige fremskridt
takket være samarbejdet med medlemsstaterne og Kommissionen.

Det spanske formandskab vil også gerne takke Parlamentet for den omfattende arbejdsindsats og især
ordførerne, hr. Mikolášik og hr. Perelló Rodriguez, for den arbejdsindsats, de har gjort for at fremme den
fornødne enighed og konsensus.

Det er via det fælles arbejde i alle EU's institutioner, at vi er nået frem til en aftale, som sætter os i stand til at
iværksætte en europæisk service, der dels vil give 500 mio. mennesker den bedste garanti for kvalitet og
sikkerhed og dels vil fremme lige adgang til den behandling, som så mange liv hvert år er afhængige af, samt
også solidariteten i vores samfund. Lad os styrke det, som EU betyder i dag.

John Dalli, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! 56 000 borgere i EU venter på en
organtransplantation, og for mange af disse mennesker er en vellykket transplantation et spørgsmål om liv
og død. Det er grunden til, at vi er her i dag, nemlig for at sikre højkvalitativ og sikker organtransplantation
i hele Europa. Det er det, Kommissionens forslag til direktiv og handlingsplanen handler om. Jeg vil gerne
takke ordføreren, hr. Mikolášik, og skyggeordførerne for deres glimrende stykke arbejde med det foreslåede
direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for organer. Jeg vil også gerne takke hr. Perelló Rodriguez for
hans nyttige initiativbetænkning om handlingsplanen for organdonation og -transplantation.

Lad mig minde om, at hovedformålet med disse to udspil er at forbedre kvalitets- og sikkerhedsstandarderne
for menneskelige organer til transplantation, at forøge antallet af organer, der stilles til rådighed, og at gøre
transplantationssystemerne mere effektive og tilgængelige. Forslaget til direktiv giver nogle juridiske rammer
for kvalitets- og sikkerhedskrav, og i handlingsplanen er der fokus på, hvordan man forøger antallet af
organer, der stilles til rådighed, og gør transportsystemerne mere effektive.

I den seksårige handlingsplan er der 10 prioriterede tiltag med henblik på at styrke samarbejdet mellem
medlemsstaterne via fælles aktiviteter og udveksling af god praksis. Jeg har noteret mig, at Parlamentet gerne
ser, at handlingsplanen også omhandler aktiviteter, som ikke vil kunne blive juridiske forpligtelser i direktivet,
jf. traktatens artikel 168, især vedrørende kriterier for allokering af organer, registrering af potentielle donorers
ønsker og spørgsmål i forbindelse med lægelig praksis. Kommissionen er villig til at støtte medlemsstaterne
med hensyn til at tage fat på disse spørgsmål, som er af så stor betydning for Parlamentet.
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For så vidt angår direktivet, glæder det mig meget, at vi efter en hurtig og konstruktiv dialog mellem
Parlamentet, Kommissionen og Rådet nu er tæt på at skabe enighed ved førstebehandlingen. Det er vist den
første aftale, der er indgået ved førstebehandlingen efter Lissabontraktatens ikrafttræden.

Det er min klare holdning, at teksten med de foreslåede ændringsforslag også indeholder de ting, der er
centrale for Parlamentet, jf. hr. Mikolášiks betænkning. Lad mig kommentere nogle få specifikke punkter.

Jeg går stærkt ind for at styrke principperne om frivillig og vederlagsfri donation, hvilket er helt afgørende
for at sikre organkvalitet og -sikkerhed. Jeg glæder mig også over, at princippet om vederlagsfrihed ikke
kommer til at forhindre levende donorer i at modtage kompensation, forudsat at beløbet udelukkende er
begrænset til at dække udgifter og indtægtstab i forbindelse med donationen. Jeg har fuldstændig samme
bekymringer som Parlamentet vedrørende organhandel. Forslagets omfang er dog begrænset til kvalitet og
sikkerhed, jf. traktatens artikel om folkesundhed. Jeg glæder mig i den forbindelse over, at der i teksten står,
at direktivet indirekte er med til at bekæmpe organhandel, f.eks. via godkendelse af transplantationscentre,
fastlæggelse af indkøbsbetingelser og systemer, der skal gøre det muligt at spore organer.

Jeg forstår også godt Parlamentets bekymring vedrørende gennemsigtige, ikkediskriminerende og
videnskabelige kriterier for organallokering. Selv om emnet ligger uden for EU's ansvarsområde, kan jeg
godt acceptere, at dette princip er taget med i en betragtning. Jeg ser også positivt på, at man i den foreslåede
tekst erkender, at der i de fleste medlemsstater er donation fra levende donorer, samtidig med at der er
donation fra afdøde donorer. Donation fra levende donorer øger antallet af organer, der stilles til rådighed,
og jeg glæder mig over, at man i teksten taler om at styrke indsatsen for at beskytte levende donorer som et
middel til at garantere kvaliteten og sikkerheden for organer til transplantation.

Med hensyn til de bestemmelser, der drejer sig om ordninger for samtykke og udstedelse af dødsattester, er
disse spørgsmål underlagt national lovgivning. For at udvise vilje til kompromis kan Kommissionen imidlertid
godt acceptere den foreslåede yderligere præcisering. Jeg noterer mig også, at Parlamentet gerne ser, at
handlingsplanen omhandler aktiviteter, der ikke kan være omfattet af direktivet, især vedrørende kriterier
for allokering af organer, registrering af potentielle donorers ønsker og spørgsmål i forbindelse med lægelig
praksis. Kommissionen er villig til at støtte medlemsstaterne med henblik på at tage fat på disse spørgsmål.

Lad mig også tage en anden ting op, nemlig at vedtagelse af en lovgivning er det første skridt. Det, der reelt
er afgørende, er, at lovgivningen gennemføres. Kommissionen insisterer derfor på, at medlemsstaterne
indrapporterer, hvordan de omsætter direktiverne til national lovgivning (ved hjælp af
"sammenligningstabellerne"). Parlamentet har altid bakket op om dette princip. Jeg beklager, at Parlamentet
for allerførste gang ikke går ind for, at direktivet skal indeholde en bestemmelse om, at medlemsstaterne er
forpligtet til at indrapportere, hvordan gennemførelsen forløber.

Afslutningsvis er der en række ændringsforslag, hvor forslagene er blevet bragt i overensstemmelse med
komitologibestemmelserne i Lissabontraktaten. Jeg glæder mig over den mulighed, Kommissionen har fået
for i klart afgrænsede tilfælde at vedtage delegerede retsakter i henhold til hasteproceduren på dette punkt.
Jeg kan meddele, at Kommissionen påtager sig at holde Parlamentet og Rådet fuldt underrettet om muligheden
for, at der kan vedtages en delegeret retsakt i henhold til hasteproceduren. Så snart Kommissionens
tjenestegrene forudser, at en delegeret retsakt kan vedtages ifølge hasteproceduren, vil de uformelt give
Parlamentets og Rådets sekretariater besked.

Jeg kan på Kommissionens vegne også meddele, at dette direktivs bestemmelser ikke kommer til at berøre
institutionernes fremtidige holdning, for så vidt angår gennemførelsen af artikel 290 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde eller de enkelte retsakter, der indeholder sådanne bestemmelser.

Lad mig til sidst nævne, at Kommissionen er rede til at støtte kompromispakken.

Cecilia Wikström, ordfører for udtalelsen fra Retsudvalget. – (SV) Fru formand! Jeg vil gerne begynde med at
takke hr. Mikolášik for et særdeles fremragende og meget konstruktivt samarbejde om denne vigtige
betænkning.

Der er mange udfordringer vedrørende organdonation og -transplantation af menneskelige organer. Vi har
et ansvar og skal leve op til forventningerne hos de mange mennesker, der står på ventelister, og som fra dag
til dag lever i usikkerhed, idet de venter på det nye liv, som et nyt organ kan bringe. Skillelinjen mellem liv
og død bliver aldrig tydeligere end dette.

Parlamentets opgave indebærer også, at der skal føres en stålsat kamp mod den afskyvækkende handel med
menneskelige organer. Det gør vi også. Vi kan ved hjælp af tydelige etiske og sikkerhedsmæssige regler bedre

93Europa-Parlamentets forhandlingerDA18-05-2010



sikre menneskers selvindlysende ret til deres krop, deres integritet og deres selvbestemmelse. Det glæder
mig, at man har taget hensyn til synspunkterne fra Retsudvalget.

Det er svært at forestille sig et smukkere billede for vores fælles opgave end at værne om menneskers liv
rundt omkring i vores medlemsstater. I den foreliggende betænkning gives der meget klart udtryk for dette
billede.

Eva Lichtenberger, ordfører for udtalelsen fra Retsudvalget. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Ja, dette
er jo et spørgsmål om liv og død. Det er præcis grunden til, at denne forhandling er ret så følelsesladet.

Der er helt forskellige systemer for organtransplantation i de respektive EU-lande og for, hvordan man skal
give udtryk for sit samtykke eller manglende samtykke med hensyn til, om ens egne organer må anvendes,
eller om familiemedlemmer kan indvillige i en transplantation. Ifølge den foreliggende betænkning bør de
lande, der har meget restriktive systemer, fremover kigge nærmere på eksemplerne i andre lande for også at
se de positive virkninger. For når så mange mennesker venter på transplantationer, må det også være et signal
til os om ikke alene at etablere flere muligheder og større tilgængelighed, men også garantere kvalitet,
sikkerhed og tilgængelighed. Det ville også tilvejebringe et vigtigt redskab til bekæmpelse af organhandel –
en helt igennem uværdig aktivitet – og gøre det muligt at få bedre tilsyn med transplantationer fra levende
donorer, hvilket helt bestemt skal ske vederlagsfrit.

Peter Liese, for PPE-Gruppen. – (DE) Fru formand, fru Jiménez García-Herrera, hr. kommissær, mine damer
og herrer! Spanien er europamester i fodbold. Det ved de fleste jo godt, og det er helt fint, men det er ikke
lige så vigtigt, som at Spanien også er førende i Europa med hensyn til organtransplantation.

Det centrale punkt i den spanske model – og det bør vi alle forstå fuldt ud – er den måde, hvorpå tingene
tilrettelægges på hospitalerne. I andre europæiske lande går der desværre organer tabt, ikke fordi
familiemedlemmerne ikke var villige til at give samtykke, eller fordi vedkommende ikke havde en donorkort
eller havde sagt, at han/hun ikke ville give sine organer væk, men derimod skyldes det for de fleste organer
i Europa, som går tabt, ganske enkelt, at lægerne ikke har tid nok til at tage sig af dette område.

Spanien har med sine transplantationskoordinatorer organiseret dette langt bedre. Hver gang dette system
indføres, kan der reddes flere menneskeliv, og flere mennesker kan leve et sundt liv uden at skulle ligge i
dialyse og være udsat for andre besværligheder. Vi skal derfor virkelig lægge os i selen for at få medlemsstaterne
til at forstå dette punkt i Perelló Rodriguez-betænkningen.

Direktivet handler frem for alt om kvalitet og sikkerhed, men også om indvirkningen på de mennesker, der
venter på et organ. Det skyldes i øjeblikket, at et organ i en given medlemsstat måske ikke bliver brugt, fordi
man ikke hurtigt nok kan finde nogen forligelig recipient. Hvis vi har fælles kvalitets- og sikkerhedsstandarder,
kan vi også forbedre organudvekslingen på tværs af grænserne med henblik på at hjælpe mennesker. Det
betyder, at det også er et vigtigt punkt.

Et andet særdeles vigtigt element i direktivet er, at vi skal bekæmpe handelen med organer. Det er et spørgsmål,
som vi ganske enkelt ikke må se bort fra. En række andre parlamentsmedlemmer har sammen med mig
derfor også inviteret en ekspert, der har undersøgt organhandel og bevidst aflivning af mennesker i Kina
med henblik på organtransplantation, til at komme og tale i morgen. Jeg vil gerne bede alle mine kolleger
om også at udvise interesse for dette spørgsmål.

Vi har med direktivet og handlingsplanen sendt et klart signal. Der er fastlagt juridisk bindende bestemmelser
om frivillig og vederlagsfri donation, og jeg vil gerne takke alle, som har været med til at nå frem til disse
mål.

Karin Kadenbach, for S&D-Gruppen. – (DE) Fru formand, fru Jiménez García-Herrera, hr. kommissær, mine
damer og herrer! Jeg vil også gerne tilslutte mig de foregående talere og indlede med ordene: "Livet er
vidunderligt". Det er en sætning, jeg hører igen og igen fra en af mine tidligere østrigske kolleger Ernst Höger,
der var stedfortrædende delstatsformand ("Landeshauptmannstellvertreter"), og som blev ramt af en alvorlig
hjertelidelse som følge af et flåtbid, men var så heldig, at han i december 2004 kunne nyde godt af et forligeligt
donorhjerte. Ernst Höger er stadig i fuld vigør, han er iblandt os, han er fuld af liv og fuld af energi, og han
siger til os, at livet er vidunderligt.

Vi har hørt tallene i dag: 55-60 000 europæere venter på muligheden for fremover at kunne fortælle os –
ligesom Ernst Höger – at livet er vidunderligt. 12 ud af disse personer mister vi hver dag, fordi vores systemer
simpelthen ikke er udviklet godt nok til, at vi tids nok kan få organerne frem til de mennesker, der har brug
for dem, fra en anden lokalitet, hvor de bliver stillet til rådighed. Det er derfor vores opgave at omsætte det
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i praksis. Jeg mener, at denne handlingsplan er et virkelig vigtigt tiltag, at vi skal sørge for sikkerhed ved
organdonation og -transplantation, at vi desuden skal give de levende donorer, som vi også har brug for, lige
så stor – jeg tænker her udelukkende på de mange dialysepatienter – sikkerhed for den bedste medicinske
standard, og at vi ganske indædt skal bekæmpe enhver form for handel med organer – dvs. at frivillig og
vederlagsfri donation er af central betydning.

Vi skal sikre, at man har samtykke fra donorerne. Vi skal udvikle EU's systemer således, at vi kan udligne den
store forskel mellem den ene donation pr. mio. indbyggere i mange medlemsstater og de næsten 40 donationer
pr. mio. indbyggere i Spanien, vores europamestre. Vi skal sammen med vores nationale sundhedsinstanser
stile efter at gennemføre disse handlingsplaner hurtigst muligt og garantere den højeste standard, således at
de 55 000 mennesker, der på nuværende tidspunkt må vente, kan sige, at livet er vidunderligt.

Frédérique Ries, for ALDE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Vi forventer, at vi i morgen har dette direktiv om
organdonation og -transplantation, der er uhyre vigtigt, på plads. I Europa må omkring 60 000 patienter
vente på et hjerte, en lunge, en lever eller en nyre, idet de i årevis har ventet på denne lov. 12 af dem dør hver
dag, fordi de har ventet i for lang tid.

Ligesom dem, der har haft ordet tidligere, vil jeg gerne fremhæve det fremragende resultat, vi er nået frem
til, og som ikke ville have været muligt uden samarbejdet mellem vores ordførere, hr. Perelló Rodriguez og
hr. Mikolášik, skyggeordførerne, heriblandt mig selv, og det spanske formandskab. Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at rose hr. Matesanz, der var vores fremragende guide under vores besøg i Madrid.

Lad os ikke tage fejl af målet her. Det har faktisk højst prioritet at øge antallet af organdonationer i Europa
og således naturligvis samtidig gøre europæiske mænd og kvinder mere bevidste om donation, idet forskellene
taler for sig selv – ja, de er ganske åbenlyse, idet der er 34 afdøde donorer pr. mio. indbyggere i Spanien, 27
i mit hjemland, Belgien, og kun en enkelt donor pr. mio. indbyggere i Rumænien. Vi skal derfor også sørge
for, at folk får oplysninger om spørgsmålet om donation, give potentielle donorer adgang til information,
nedbryde administrative barrierer, hvilket er uhyre vigtigt, etablere en national myndighed i alle de 27
medlemsstater med ansvar for kontrol med organkvalitet og -sikkerhed, lige fra organudtagning til
transplantation, og derefter også – som tidligere sagt – give inspiration til bedre måder, hvorpå man kan
tilrettelægge arbejdet, sådan som man jo ser det i Spanien, hvor forløbet er knyttet til en slags varslingssystem,
dvs. et konstant varsel i hele kæden, lige fra en donors død til transplantation.

Kompromisløsningen i vores direktiv, vores berømte ændringsforslag 106, der er en opsummering af hele
vores indsats, sender det rette signal til patienterne, nemlig et signal præget af håb, ved at godkende – og
dette var undertiden ved afslutningen på meget tilbundsgående drøftelser – at der anvendes organer, som
ikke er optimale, når der er tale om ekstreme hastetilfælde, især ved at tilskynde til donation fra levende
donorer, hvis dette er muligt vel at mærke. Jeg taler her hovedsagelig om nyre- eller leverdonationer, dvs.
donationer, som er nødvendige, som er i kraftig vækst, som praktiserende læger og speciallæger opfordrer
til, og som i øjeblikket stadig kun står for gennemsnitlig 5 % af donationerne.

Der skal gøres mere, og der skal mere samarbejde til. Det er rationalet bag den handlingsplan, som
hr. Perelló Rodriguez har stået bag. Et eksempel er mit forslag om onlineregistrering i et register, i et nationalt
eller et europæisk donorregister, med tanke på at der på en persons identitetskort eller kørekort skal tilføjes
en note om, at vedkommende er donor, hvilket betyder, at tingene om nødvendigt kan gå noget hurtigere.

Sammenfattende vil jeg blot kort sige, at vi har ydet en fremragende arbejdsindsats, og at vi har sat etiske
håb højere end etiske forbud.

Satu Hassi, for Verts/ALE-Gruppen. – (FI) Fru formand, mine damer og herrer! Tak til hr. Mikolášik og hr. Perelló
Rodriguez for deres ganske glimrende stykke arbejde. Det vanskeligste spørgsmål under forhandlingerne
vedrørte levende donorer. På den ene side er der lange patientventelister for at få en nyre transplanteret, og
på den anden side er der behovet for at beskytte levende donorer og forhindre illegal handel med organer
og den hermed forbundne ekstreme udnyttelse af fattige mennesker.

Vi nåede ikke frem til den type gode resultat, som vi i Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
gerne havde set. Den sikreste løsning, for så vidt angår donorernes menneskerettigheder, ville være at insistere
på, at medlemsstaterne indfører et skrapt nationalt system for at forhindre illegal handel med organer, hvis
donation fra levende personer skal tillades fra personer, der ikke er familiemedlemmer, eller som recipienten
ikke har tætte relationer til. Selv om den lovtekst, vi har forhandlet om, er noget mindre robust med hensyn
til målsætningerne, håber jeg, at alle EU-lande vil skride til alvorlig handling for at komme den illegale
organhandel til livs. Ifølge Europarådet stammer 5-10 % af de transplanterede nyrer fra den illegale handel
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med organer, og det betyder, at der hvert år er tusindvis af ofre. Frivillige donationer, som er vederlagsfri, er
også den sikreste mulighed – selv for organrecipienterne.

Der kan ikke være nogen forbrydelse forbundet med handelen med organer, medmindre der er mellemmænd,
og efterspørgslen er der. Det har været rædselsfuldt at læse rapporter om, hvordan der indkøbes organer i
fattige lande i regioner som f.eks. Afrika, Asien og selv Østeuropa. Det mest chokerende har været de rapporter,
hvor det beskrives, at mennesker faktisk bliver slået ihjel. F.eks. har australske organtransplantationskirurger
fordømt praksis i Kina med at slå fængselsindsatte ihjel for at udnytte deres organer. Vi må fra europæisk
side gøre vores yderste for at undgå, at vi skaber et marked for denne form for kriminalitet.

Marisa Matias, for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Fru formand, hr. kommissær, fru Jiménez! Manglen på organer
til transplantation er et væsentligt problem. Det har allerede været taget op flere gange, og det er et væsentligt
problem, som rejser nogle spørgsmål, både vedrørende folkesundhed og nogle dermed forbundne spørgsmål
såsom styrkelsen af det grå marked og af organhandel. Sidstnævnte punkt er på ingen måde godt for hverken
vores sundhedsvæsner eller vores medborgere. Vi skal derfor bekæmpe denne form for kriminalitet, og en
måde, hvorpå man kan gøre det, og som efter min opfattelse er særdeles vigtig og særdeles relevant, er via
lovgivning og forslag såsom de forslag, vi drøfter her i dag. Jeg vil derfor gerne fokusere på de vigtigste
spørgsmål, der udspringer af disse to forslag.

Det system, vi har haft hidtil, er et system med kolossale uligheder, fordi indholdet i disse to forslag har
manglet. Uligheder mellem medlemsstaterne, uligheder mellem de eksisterende systemer, uligheder i adgangen
til organer og uligheder mellem enkeltindivider i offentligheden – jeg mener ikke, at vi kan affinde os med
disse uligheder. Det er derfor vigtigt at reducere dem yderligere, og det er da også netop formålet med de
foreliggende forslag. Jeg mener ikke desto mindre, at et europæisk system, hvor man bibeholder nogle
specifikke ting i visse lande, således at de ikke er tvunget til at indføre mere restriktive systemer, er løsningen
på dette problem. Det arbejde, som er blevet udført af ordførerne, hr. Mikolášik og hr. Perelló Rodriguez, er
særdeles vigtigt og er med til at løse det problem, vi står over for.

Hvis vi taler om forslag, der er baseret på og understøttes af spørgsmål som f.eks. organdonation, frivillighed,
vederlagsfrihed, fortrolighed, databeskyttelse, sporbarhed, ansvarlighed – og her mener jeg, at det er vigtigt,
at Parlamentet ikke blot er interesseret i organdonationen, men i, at der skal være hjælp, indtil patienten er
rask – og samarbejde mellem medlemsstaterne, er vi på rette spor.

I forbindelse med organdonationer fra levende donorer, må jeg dog nævne, at det glæder mig, at man har
indføjet denne udvidelse med rettigheder. Der skal selvsagt være garanti for alle rettigheder og alle lidelser,
men det er særdeles vigtigt, at man er gået ud over den begrænsede kreds, som den konventionelle familie
udgør, fordi det ellers ville have været en anden måde, hvorpå vi ville have andre former for ulighed. Fremme
af donation som den vigtigste kilde til transplantation samt beskyttelse af patienternes data og sikkerhed er
derfor efter min opfattelse mere end grund nok til, at vi alle skal stå sammen her til formiddag og stemme
for disse to forslag, som er særdeles vigtige for EU.

Anna Rosbach, for EFD-Gruppen. – (DA) Fru formand! Jeg håber, at ingen af de her tilstedeværende nogensinde
får brug for dette direktiv. 27 EU-lande lig 27 forskellige regelsæt plus ulovligt indslusede personer fra lande
uden for Unionen, som i deres fattigdom er villige til at donere en nyre for ganske få penge. Desværre har vi
i de seneste år set en række eksempler på fusk, som er gået ud over såvel patient som donor. Derfor har vi
brug for en koordinering og samordning på EU-plan, og selvfølgelig skal både modtager og donor sikres
bedst muligt. I et par EU-lande er man født donor, mens man i de fleste lande kun kan donere ved en aktiv
personlig beslutning. Her står vi altså med 27 forskellige lovgivningsregelsæt og forsikringsordninger, hvilket
ikke just fremmer samarbejdsmulighederne.

Det er et yderst kompliceret emne, vi her taler om, for vi skal jo også sikre, at kvaliteten af organer er i top.
Alene af sundhedsmæssige hensyn er det vigtigt, at vi tager illegal donation op, da vi ofte ikke kender donor
og dermed heller ikke dennes sundhedstilstand. Vi skulle jo nødigt ende med at stå med nyrer og hjerter osv.,
der kommer fra donorer med smitsomme sygdomme, infektionssygdomme, leukæmi og det, der er værre.
Derfor er det nødvendigt at screene de pågældende organer, inden de bruges. Vi må have sikkerhed for, at
indgrebene sker på betryggende vis, altså at det er fagligt veluddannet personale, der står for selve operationen,
og at opfølgningen sker på højeste plan.

Pilar Ayuso (PPE). – (ES) Fru formand, hr. kommissær, fru Jiménez García-Herrera! Jeg vil først og fremmest
gerne fremhæve det arbejde, som ordførerne – hr. Mikolášik og hr. Perelló Rodriguez – har udført, og deres
store arbejdsindsats for at nå frem til det bedst mulige kompromis vedrørende en transplantationspolitik i
EU.
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Jeg vil også gerne fremhæve det bidrag, som det spanske formandskab og hr. Matesanz, direktøren for det
spanske nationale transplantationsselskab, Organización Nacional de Trasplantes, har ydet, idet Spanien på
nuværende tidspunkt er førende på verdensplan, for så vidt angår donationer, idet der er 34,4 donationer
for hver mio. indbyggere. Det skyldes udelukkende de konstante organisatoriske forbedringer og de
foranstaltninger, der er truffet for at øge befolkningens opmærksomhed om organdonation.

Vi er nødt til at nå frem til dette i hele EU – dvs. øge antallet af donationer, sikre, at samtlige transplantationer
overholder de samme kvalitetsstandarder, og også fremme samarbejdet mellem alle medlemsstaterne.

Vi skal også sikre, at hver organdonation sker på frivillig basis og vederlagsfrit – med de undtagelser, som
kommissær Dalli har anført – med henblik på at bekæmpe organhandel, der udelukkende er forbundet med,
at der er for få organer. Handlingsplanen kan være med til at afhjælpe denne organmangel og forbedre
borgernes adgang til transplantater.

Den løsning, man er nået frem til for levende donorer, er særdeles vigtig, idet vi ikke må glemme, at donation
fra levende donorer er et supplement og har vist sig at være effektiv, selv hvis der ikke er noget genetisk
slægtskab mellem donoren og recipienten.

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Fru formand, hr. kommissær! At tilskynde til, koordinere og overvåge
organdonation er vores målsætninger, og det er derfor særdeles vigtigt, at vi er samlet her for at sætte skub
i udviklingen af organdonation og -transplantation i Europa.

60 000 mennesker – europæiske mænd og kvinder – venter i øjeblikket på at få foretaget en transplantation
i Europa, og ifølge vores skøn dør 12 mennesker om dagen af mangel på transplantater, fordi det, selv om
81 % af de europæiske borgere siger, at de går ind for organdonorkort, kun er 12 %, som har et. Det er derfor
først og fremmest et spørgsmål om at harmonisere praksis ved at følge i fodsporene på Spanien, der er
mønstereleven blandt de 27 medlemslande. Antallet af organdonationer svinger markant fra land til land.
Det er derfor et spørgsmål om harmonisering.

Som kommissæren tidligere gav udtryk for, består udfordringen også i at få etableret et europæisk netværk
af organdonorer, der gør, at vi bedre kan imødekomme vores medborgeres behov.

Det er også et spørgsmål om at forbedre samarbejdet mellem alle medlemsstaterne. Vi skal sikre, at vi kan
få etableret nationale myndigheder, der får ansvaret for at kontrollere organkvaliteten og -sikkerheden, lige
fra udtagning fra donoren til transplantation. I Frankrig vil en person, der venter på en lever, således f.eks.
kunne få et forligeligt organ fra Tyskland eller Italien – velvidende at der anvendes fælles minimumsstandarder
overalt i EU.

Det er også et spørgsmål om igen at bekræfte, sådan som der har været givet udtryk for, at vederlagsfri og
frivillig donation er en mere effektiv måde til bekæmpelse af organhandel og transplantationsturisme og
således kan sætte en stopper for, at rige patienter tager til udlandet – f.eks. til Kina – for at få et transplantat.

Endelig glæder jeg mig over handlingsplanen, der skal sikre bedre transplantationsmuligheder i Europa, og
som vi også stemmer om i dag, og jeg er begejstret over ordførernes arbejdsindsats og navnlig over
betænkningen af hr. Perelló Rodriguez.

Miroslav Ouzký, for ECR-Gruppen. – (CS) Fru formand! Først vil jeg gerne udtrykke min forbavselse over,
at en repræsentant fra min gruppe blev afbrudt under indledningen til et indlæg på gruppens vegne. Der var
tydeligvis blot tale om en fejl af en eller anden slags.

Jeg vil i mit indlæg gerne rose det arbejde, som begge ordførere har udført, og som efter min mening er meget
værdifuldt. Hvis der er et område inden for sundhedspleje og folkesundhed, der virkelig er europæisk, er det
helt sikkert transplantationsområdet. Indførelse af denne standard er et logisk og meget positivt initiativ. Jeg
vil også gerne rose ordførerne for at have udeladt det etiske element, der naturligt ligger inden for
medlemsstaternes beføjelser. Som allerede nævnt her anlægges der forskellige indfaldsvinkler, og i mit
hjemland anvender vi f.eks. det tidligere nævnte princip om formodet samtykke. I andre lande kræver man
derimod udtrykkeligt samtykke.

Dette er efter min mening en hovedhjørnesten, som man kan bygge videre på, og man kan udvide omfanget
af det eksisterende system, Intertransplant, og hvis det er blevet nævnt her, at dette helt klart er den første
standard, som kan vedtages ved førstebehandlingen efter Lissabontraktatens ikrafttræden, glæder jeg mig
over dette. Jeg glæder mig dog endnu mere over, at dette er et emne, der virkelig er europæisk. Det sætter jeg
meget høj pris på.
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Formanden. – Med hensyn til talerlisten kigger vi nærmere på årsagen.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! En forøgelse af antallet af organer, der stilles
til rådighed, bedre kvalitet af og adgang til organer samt større offentlig opmærksomhed om disse spørgsmål
er kravene fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed med henblik på at nedbringe
ventelisterne til organtransplantation.

Vi er derfor nødt til at fremme bioteknologisk forskning og organudveksling internt i EU, men vi er også
nødt til at indføre et europæisk donorkort, hindre transplantationsturisme og forstærke vores modstand
mod den illegale handel med organer ved at pålægge de ansvarlige strenge straffe. For at undgå den illegale
praksis skal donation fra levende donorer blot betragtes som en sidste udvej, når der ikke er nogen andre
valgmuligheder som f.eks. post mortem-donation. Den levende donor må ikke modtage vederlag af nogen
art, bortset fra en kompensation for ulejligheden efter operationen, og denne kompensation skal fastsættes
ifølge nationale forskrifter.

Medlemsstaterne bør også vedtage eller opretholde strenge juridiske foranstaltninger vedrørende transplantater
og levende donorer, der ikke er blodbeslægtede, for at gøre systemet gennemsigtigt og udelukke muligheden
for ulovlig organhandel eller tvungne donationer. Medlemsstaterne skal også sørge for godtgørelse af de
sociale omkostninger til levende donorer og beskytte dem mod forskelsbehandling, især fra
forsikringsselskabers side.

Parlamentet understreger dog, at donation fra levende donorer skal anses for et være et supplement til
donationer efter et dødsfald. Organdonation skal fortsat ske helt uden kommerciel udnyttelse, hvilket
underbygger foranstaltningerne til beskyttelse af donorer og sikrer, at organdonation sker frivilligt af
altruistiske grunde.

Formanden. – Endnu en gang vil jeg gerne sige mange tak til hr. Ouzký for at gøre os opmærksom på
problemet. Vi har kigget nærmere på det. Det var et computerproblem med hensyn tildelingen af taletid. De
vil således i protokollen komme til at stå som ordføreren for Deres gruppe, hr. Ouzký. Jeg håber dermed, at
problemet er løst. Tak for, at De nævnte det.

Elisabetta Gardini (PPE). – (IT) Fru formand, hr. kommissær mine damer og herrer! Vi er i dag i gang med
at drøfte organtransplantationer, hvilket uden tvivl er en af de mest positive udviklingstendenser på
sundhedsområdet, men som også giver anledning til en række problemer vedrørende donorens og patientens
rettigheder, der skal håndteres ud fra et etisk, socialt, juridisk og økonomisk synspunkt.

Det er et spørgsmål om at begive sig ud på en retskaffen vej, hvor man tager fat på den alvorlige ubalance,
der er mellem behovet for organer og antallet af organer, der stilles til rådighed, uden at man ødelægger
princippet om vederlagsfri, frivillig donation. Formålet skal være, at man forebygger alle former for kommerciel
udnyttelse og illegal handel, sikrer organkvaliteten og -sikkerheden i forbindelse med transplantationer og
indfører foranstaltninger, hvor man kombinerer fortrolighed og sporbarhed. Disse mål i forbindelse med
udvekslingen på tværs af grænserne og de betydelige forskelle mellem de transplantationssystemer, der
anvendes i de forskellige medlemsstater, kan helt oplagt kun nås ved at fremme koordineringen og samarbejdet.

I forlængelse heraf synes jeg, det er særdeles vigtigt at etablere en europæisk database og indføre fælles
kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Vi skal imidlertid være påpasselige med ikke at indføre meningsløst
ufleksible regler eller skabe yderligere tungt bureaukrati, hvilket ville gå ud over en proces, der i øjeblikket
forløber korrekt og effektivt. Det vil ikke alene være stik imod vores mål…

(Formanden afbrød taleren)

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vi drøfter her et emne,
der i sagens natur direkte vedrører et begrænset antal mennesker i forhold til andre spørgsmål, som er vigtige
for sundhedssektoren i EU. På den anden side er det et emne, der af to grundlæggende årsager tiltrækker sig
øget opmærksomhed. Den første årsag er, at transplantationer opfattes som kronen på værket med hensyn
til, hvad moderne lægevidenskab kan præstere. Den andet årsag er, at alle borgere i praksis er potentielle
donorer, hvilket rejser mange spørgsmål af anden karakter.

Jeg vil desuden gerne understrege, at et menneskeliv er uvurderligt, og at der skal gøres enhver tænkelig
indsats for at redde et sådant liv. Statistikken viser, at situationen varierer meget fra medlemsstat til
medlemsstat. I nogle lande er der blevet etableret en god struktur gennem forløbet i hele kæden, mens der i
andre lande er enorme problemer i sundhedssektorens systemer, og transplantationer nærmest betragtes
som en form for "eksotisk lægelig specialitet". Patienter, der har brug for en transplantation, og som bor i
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disse lande, er tvunget til at benytte sig af transplantationsturisme, idet de helt klart er bevidst om den høje
risiko, det indebærer, og, at de overtræder loven og de etiske regler, idet deres liv ofte bliver reddet på
bekostning af en anden person, der aflives, eller hvis krop bliver ødelagt via vold.

Det er vigtigt at undgå den kommercielle udnyttelse af organdonation og garantere, at donation af organer
fra levende donorer sker helt og aldeles vederlagsfrit, samtidig med at man naturligvis sørger for, at der
tilvejebringes al den fornødne pleje og ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det er særlig vigtigt at få
etableret et gennemsigtigt system til overvågning af organer internt i EU, herunder også efter transplantationen.

Jeg mener, at det foreslåede direktiv vil forbedre adgangen til organer for de borgere i EU, der har brug for
et transplantat, øge tilliden til donorsystemet og fremhjælpe udvekslingen af god praksis som kan finde
anvendelse på overstatsligt niveau.

Marina Yannakoudakis (ECR). – (EN) Fru formand! Vi går alle sammen ind for direktiver, der er med til at
redde liv, og jeg vil gerne rose ordføreren for hans arbejde med en betænkning, der i princippet ser ud til at
være ganske ligetil, men som i virkeligheden indeholder komplicerede detaljer.

Vedrørende post mortem-donationer er der nogle spørgsmål af ømtålelig karakter, man skal tage fat på, som
f.eks. etik, holdningen hos afdødes familie, spørgsmålet om, hvorvidt donorkort skal være obligatoriske, og
så sandelig også, om der skal være et EU-donorkort. Alle disse punkter skal man behandle med respekt, idet
der ikke er nogen rigtig eller forkert indfaldsvinkel.

Spørgsmålet om donation fra levende donorer har været den største udfordring. Der findes en vigtig grænse,
man ikke må overskride, og denne grænse sikrer, at donation fra levende donorer sker frit og uden nogen
økonomisk gevinst.

I direktivet har man fundet balancen mellem at sikre, at kvaliteten er god ved post mortem-donationer,
samtidig med at man anerkender behovet for donation fra levende donorer. Styrken ligger i, at man anerkender,
at man med post mortem-donationer alene ikke kan opnå den fornødne tilførsel af organer og derfor har
etableret kontrolforanstaltninger og retningslinjer for at sikre, at det, når der er tale om donation fra levende
donorer, sker på en korrekt måde, der beskytter både donor og recipient, og som sikrer at det sker vederlagsfrit
og frivilligt.

(Formanden fratog taleren ordet)

Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg har selv en
medarbejder, der har fået foretaget en organtransplantation. Jeg har set, hvor glad han var for, at han kunne
nyde godt heraf. Men jeg så også, hvordan han ventede, og hvordan hans livskvalitet var begrænset. Det er
derfor vigtigt, at vi vedtager dette forslag nu. 1 000 patienter dør stadigvæk i Tyskland hvert år – og det er
en kendsgerning – fordi der mangler organer, og det er derfor vigtigt at få rettet op på denne mangel og
garantere kvaliteten. Det har stor betydning for samfundet.

Vi har i Europa de bedste betingelser for at kunne opnå en markant forbedring, takket være det indre marked
og EU's institutioner. Lad os gøre brug af disse betingelser. Det glæder mig meget, at det fremgår af direktivet,
at donationer skal være frivillige og vederlagsfri, således at vi sikrer, at den menneskelige værdighed
opretholdes.

Med hensyn til det faldende antal donorer vil jeg gerne bede Kommissionen – man har allerede bevist dette
flere gange – om at udvikle en diskussions- og informationskultur i Europa, således at accepten blandt
borgerne bliver større. Jeg mener virkelig ikke, at vi skal harmonisere de forskelligartede systemer. Det, vi
har brug for, er at koordinere dem, og jeg mener, at udnævnelsen af en transplantationskoordinator på
hospitalerne er et vigtigt tiltag.

(Formanden fratog taleren ordet)

António Fernando Correia De Campos (S&D). – (PT) Fru formand, fru Jiménez, hr. kommissær!
Muligheden for at udskifte svækkede menneskelige organer med organer fra en anden person, samtidig med
at man forhindrer, at organet bliver afstødt, er en af de store succeser inden for den moderne lægevidenskab.
Benchmarking i EU viser, at der er forskelle. Det viser sig, at gennemsnitslande som Portugal klarer sig meget
godt ved sådanne sammenligninger, og at store lande såsom Spanien i dag anses for at være førende med
hensyn til, hvordan man tilrettelægger arbejdet, og god praksis.
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Der er en række principper og former for praksis, man skal værne om. For det første er der styrkelsen af
enhver form for videnskabelig viden og information, der fører til et stigende antal donorer, som er villige til
at afgive organer, mens de er i live, og udarbejdelsen af en general regel om post mortem-donation. For det
andet er der forbuddet mod kommercielle donationer ikke alene i medlemsstaterne, men også uden for EU's
grænser, idet man skal forbyde transplantationsturisme og bekæmpe organhandel. For det tredje er der den
proaktive promovering af donation på hospitaler som en måde, hvorpå man kan løse mangelsituationen.

Endelig er der garantien for, at der er lige adgang til transplantater for alle de personer, der har behovet og
opfylder betingelserne for at få et transplantat ifølge de harmoniserede kliniske kriterier, idet man overholder
princippet om universel adgang til sundhed, hvilket er et paradigme for det sociale Europa, vi er stolte af. Jeg
ønsker ordførerne tillykke med deres arbejde.

James Nicholson (ECR). – (EN) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne takke begge ordførere, der
har arbejdet meget hårdt med disse betænkninger og hver især har udført et fremragende stykke arbejde og
fremlagt en reel plan for organdonation og -transplantation i hele Europa.

Vi er alle sammen på det rene med tallene, nemlig at tusindvis af mennesker i hele Europa hvert år har brug
for en organtransplantation. I lyset heraf glæder det mig at se, at vi gør en fælles indsats for at fremme antallet
af organdonorregistre ved at tilskynde til andre former for registreringsordninger og styrke vores tværnationale
samarbejde, således at der kan opnås den bedste forligelighed mellem donorer og recipienter. Det springende
punkt er efter min mening, at vi skal øge opmærksomheden, og jeg mener, at disse betænkninger kan være
med til at opnå dette.

Jeg vil også gerne sige, at jeg er glad for at se, at vi i disse betænkninger har fremhævet de centrale principper
om, at organdonation altid skal være altruistisk, frivillig og vederlagsfri. Dette er vigtigt, hvis vi skal tilskynde
folk til at blive organdonor og sikre kvaliteten og sikkerheden i systemet som helhed. Mange liv er blevet
reddet. Mange flere kan reddes. Jeg synes rigtig godt om den foreliggende betænkning.

Theodoros Skylakakis (PPE). – (EL) Fru formand! Det direktiv, vi drøfter i dag, vil i de kommende år berøre
flere mennesker, efterhånden som den medicinske teknologi og genetik udvikler sig yderligere. Det er i dag
bogstavelig talt umuligt at skønne, hvor mange transplantationer, der på et tidspunkt vil blive omfattet af
dette direktiv, idet antallet kan blive meget større, end vi forestiller os.

Det er derfor rigtig godt, at teksten er solidt funderet og tager udgangspunkt i altruisme og frivillig
organdonation, og at medlemsstaterne pålægges at indføre meget strenge bestemmelser for hele området.
Det er dog en ulempe ved den kompromistekst, vi skal stemme om, at man udvander kontrolforanstaltningerne
i sammenligning med den tekst, vi i starten stemte om, idet der står, at der enten skal være en kontrol eller
en "revision", hvorimod den oprindelige tekst indeholdt bestemmelser om både kontrol og evaluering af
organisationer, der gennemfører transplantationer og stiller organer til rådighed. Dette er en svaghed, og jeg
håber og tror ikke, at det er et alvorligt problem. Jeg mener dog, at det er vigtigt at pointere det, fordi
gennemsigtighed er af afgørende betydning, når det drejer sig om transplantationer.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Fru formand! Spørgsmålet om transplantation og transplantologi kræver
vores store opbakning, og det skal prioriteres højt at sørge for at tilrettelægge og koordinere arbejdet bedre
som led i sundhedssektorens tjenesteydelser. Det er dog også særdeles vigtigt at øge borgernes tillid til denne
gren af lægekunsten, især fordi der nu og da dukker nyheder op i offentligheden i EU om forskellige
uregelmæssigheder, herunder illegal handel med organer fra ukendte kilder.

Som offentlig anklager i Polen, stod jeg i spidsen for en efterforskning, hvor der blev påvist en række
uregelmæssigheder i forbindelse med opnåelse af organer, herunder ulovlige betalinger til læger, hvilket fik
dem til at kigge efter oplysninger om donorer, der formodedes at være hjernedøde. Ved at give oplysninger
om en enkelt donor kunne læger i Polen tjene mere end en månedsløn.

Vedrørende transplantation skal borgerne være sikre på, at alt sker i overensstemmelse med loven,
gennemsigtigt og uden nogen som helst skjulte interesser, og at dette ædle lægeindgreb ikke bliver anvendt
som dække for andre overvejelser end at redde menneskeliv. Tillid er et helt centralt punkt.

Françoise Grossetête (PPE). – (FR) Fru formand, fru minister, hr. kommissær! Vi fører i dag en forhandling,
der tydeligt viser, at statistikmaterialet er foruroligende, og at vi for at kunne løse denne udfordring må styrke
udvekslingen af organer på tværs af grænserne med henblik på knytte bånd mellem donorer og recipienter.
Det viser sig også, at der i betragtning af de lange ventelister vil være meget ringe mulighed for, at patienterne
får de organer, de har brug for, hvis vi undlader at gennemføre de pågældende foranstaltninger.
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Vi er helt klart nødt til at vedtage fælles bindende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for donationer i de 27
medlemsstater med henblik på at forbedre udvekslingen på tværs af grænserne og øge antallet af
organdonationer. Der er derfor brug for nogle EU-rammer vedrørende spørgsmålet.

Vi skal naturligvis være yderst vagtsomme med hensyn til spørgsmålet om illegal organhandel. Man skal
gennemføre alle foranstaltninger for at bekæmpe mafialignende netværk og transplantationsturisme. Der
skal imidlertid drages omsorg for, at man ikke står i vejen for donationer fra levende donorer, idet donationerne
skal ske vederlagsfrit og på baggrund af et informeret valg. Vi må garantere princippet om vederlagsfri
transplantationer og hindre, at der er noget pres fra potentielle donorers side.

Vi skal derfor anspore de patienter, der gerne vil afgive deres organer vederlagsfrit for at redde liv, fordi
risiciene for afstødning ved disse transplantationer er markant mindre, end når der er tale om organer fra
afdøde donorer.

Jeg vil også gerne advare dem, der af etiske grunde gerne vil begrænse brugen af organdonationer fra levende
donorer i Europa, ved at argumentere for, at der er risiko for organhandel. Donationen af organer fra levende
donorer skal frem for alt være underlagt stram regulering, og det er den eneste løsning.

David Casa (PPE). – (MT) Fru formand! Som kommissæren nævnte, er der inden for EU ca. 56 000 personer,
der venter på et kirurgisk indgreb i form af organtransplantation. I mange af disse tilfælde er det som allerede
nævnt et spørgsmål om liv og død, og jeg mener derfor, at der er tale om vigtige udviklingstendenser, som
fortjener yderligere drøftelser. Foranstaltningerne vil ikke direkte betyde, at antallet af organer, der kan
transplanteres, stiger, men gennemførelsen af fælles former for praksis i medlemsstaterne burde øge graden
af tillid og pålidelighed mellem landene, hvilket efterfølgende vil føre til flere organdonationer både inden
for de enkelte lande og landene imellem.

Nogle af de problemer, der er nævnt i betænkningen, som f.eks. organhandel, kan man ikke direkte gøre
noget ved. Men jeg sætter pris på ordførerens indsats med hensyn til at skærpe opmærksomheden vedrørende
dette spørgsmål, og jeg håber, at disse tekster vedlægges slutdokumentet som et ikkebindende bilag.
Afslutningsvis vil jeg gerne rose kommissær Dalli og ordførerne for det flotte stykke arbejde, de har udført
vedrørende dette følsomme emne.

Daciana Octavia Sârbu (S&D). – (RO) Fru formand! Med transplantationer og organdonation redder og
forlænger man hvert år livet for tusindvis af europæiske borgere. Det er uheldigt, at tusindvis af andre patienter
dør, mens de venter på et transplantat, selv om der findes forligelige donorer i EU. Det er et vanskeligt og
kontroversielt spørgsmål, der rejser nogle vigtige spørgsmål. Parlamentet bekræfter ved hjælp af den
foreliggende betænkning, at man har det fælles synspunkt, at ethvert kommercielt element i forbindelse med
denne proces, som kan føre til køb og salg af organer, er ulovligt.

Det er helt afgørende, at vi hurtigst muligt vedtager og gennemfører et effektivt system, ikke alene fordi det
vil redde nogle patienters liv, men også fordi et sådant system vil reducere efterspørgslen efter organer, der
ellers vil blive fremskaffet ulovligt for økonomisk vindings skyld og endog mod donorernes vilje.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne ønske alle tillykke med dette initiativ,
fordi det betyder, at vi kan forbedre den forventede levetid for mange mennesker og gøre solidaritet og
fællesskab til noget konkret – ikke kun tomme ord.

Baskerlandet – Euskadi – har verdensrekorden i organdonation. I 2009 var der 38,5 donationer for hver
mio. indbyggere. Det betyder, at vi hvert år gennemfører 60 nyretransplantationer og 30 levertransplantationer
for hver mio. indbyggere. I USA er tallene hhv. 54,7 og 21,4, i Europa hhv. 35,1 og 13,4 og i Spanien hhv.
48,8 og 24,6.

Denne succes skyldes den protokol, der benyttes på hospitalerne for at skaffe donationer, samt en
organisationsmæssig og opmærksomhedsforøgende proces, som er de to idéer, vi skal bakke op om. Det
skyldes også det arbejde, der blev indledt i 1986, med etableringen af det regionale
transplantationskoordineringssystem – og det er et yderligere eksempel på, hvordan regionerne kan yde
deres bidrag til Europa.

Frieda Brepoels (Verts/ALE). – (NL) Fru formand! For ca. to år siden vedtog Parlamentet
Adamou-betænkningen med et overvældende flertal. Betænkningen beskrev for første gang politikkerne på
EU-plan vedrørende organdonation og -transplantation. Jeg havde den meget store fornøjelse at samarbejde
om dette som en af skyggeordførerne.
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I dag noterer jeg mig med stor tilfredshed, at ordføreren, hr. Mikolášik, og hans skyggeordførere, har gjort
et fantastisk stykke arbejde, og selv på så kort tid er det lykkedes dem at nå til enighed med Rådet ved
førstebehandlingen. For størstepartens vedkommende er hovedpunkterne i den to år gamle betænkning
blevet indarbejdet i den nye, og de er blevet videreudviklet. Jeg håber derfor, at direktivet og handlingsplanen
vil føre til en stigning i antallet af organdonorer i EU, således at patienter ikke længere skal stå på venteliste.

Krisztina Morvai (NI). – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne have lidt vejledning fra ordføreren vedrørende to
spørgsmål. Det ene er spørgsmålet om ordningen med "formodet samtykke" og ordningen med "formodet
manglende samtykke". Som jeg forstår det, eksisterer disse to ordninger stadigvæk side om side i
medlemsstaterne. Ifølge den ene ordning formodes det, at den afdøde donor ville have givet sit samtykke til
transplantationen. Det synes at være ganske indlysende, at denne ordning er langt mere effektiv, for så vidt
angår antallet af transplantationer, der kan gennemføres. Bør man ikke anbefale alle medlemsstater at benytte
ordningen med formodet samtykke?

Det andet spørgsmål drejer sig om anonymitet i forhold til sporbarhed. Der ser ud til at være en form for
konflikt mellem de to ting. Hvad drejer det sig om her? Hvad er anonymitet og sporbarhed?

Alf Svensson (PPE). – (SV) Fru formand! Ca. 95 % af os siger, at vi gerne vil have en organtransplantation,
hvis det kunne forlænge vores liv. Men ikke mere end omtrent halvdelen af os er parate til at afgive et organ.
Her er det altså nødvendigt at påvirke den offentlige mening.

Kan samordningen forbedres? Ja, så absolut. Et hjerte, som fjernes fra den afdødes krop, er kun egnet til brug
i fire timer. Sådan forholdt det sig tidligere. Men i dag er det egnet til brug i op til 24 timer, hvis vi beslutter
at benytte den moderne medicinske teknik, som er blevet udviklet til transplantation.

Vi har også nu medicinsk viden, som gør, at vi – for at sige det enkelt – kan "rense" eller rekonditionere lunger,
således at de kan anvendes til transplantation på en helt anden måde end tidligere. Lungerne lever som
bekendt i to timer, efter at døden er indtrådt.

Lad os presse på med hensyn til, at faktisk viden bliver udmøntet i praksis. Jeg mener, det er en grundlæggende
forudsætning for, at samordningen skal kunne blive en realitet og ikke bare noget, vi taler om.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Fru formand! Mange tak fordi jeg får mulighed for at få ordet.
Jeg vil gerne vende tilbage til et efter min mening grundlæggende punkt.

I de forskellige EU-medlemsstater anvendes der yderst forskellige fremgangsmåder til at identificere potentielle
donorer. I nogle lande er det nødvendigt med et skriftligt samtykke fra en potentiel donor, mens det i andre
lande forudsættes, at man, hvis vedkommende ikke har givet udtryk for sin modvilje, kan udtage et organ
fra den pågældende. Disse forskellige metoder påvirker selvfølgelig antallet af donorer markant. I den
forbindelse vil jeg gerne spørge repræsentanten fra Kommissionen om, hvorvidt Kommissionen ikke burde
gå mere aktivt ind for den anden løsning, hvor det ikke er nødvendigt med skriftligt samtykke. En situation,
hvor man kan udtage organer fra dem, der ikke har udtrykt deres modvilje, ville være tilstrækkelig til, at der
ville ske en omfattende stigning i antallet af donorer.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Mere end 55 000 patienter står på
venteliste til en organtransplantation. Næsten 10 mennesker om dagen dør, mens de venter.

Organtransplantation – ja, naturligvis, men virkelig kun på frivillig basis, med en samtykkeerklæring og uden
betaling, så vi kan imødegå den illegale handel med organer, samt naturligvis baseret på den bedst mulige
kvalitet og sikkerhed for de involverede.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Fru formand! Det glæder mig, at spørgsmålet om
organdonation og -transplantation har høj prioritet for det spanske formandskab, idet det jo er et spørgsmål
om liv og død. På trods af, at antallet af transplantationer hvert år stiger, falder antallet af dem, der venter på
en transplantation, ikke.

På trods af tiltagende social opmærksomhed er der kæmpestore forskelle mellem medlemsstaterne med
hensyn til organdonation og transplantologi. Ud over etablering af en europæisk model for organdonation
og -transplantation, hvor man vil gøre brug af god praksis og de bedste løsninger, er det derfor særdeles
vigtigt at forbedre den sociale opmærksomhed og accept. Det glæder mig således, at foregangslandet for de
foreslåede foranstaltninger er Spanien, som har opnået de bedste resultater, både med hensyn til antallet af
donorer og antallet af udførte transplantationer, men også med hensyn til opnåelse af vældig stor social
opbakning til idéen om organtransplantation og -donation.
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Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Fru formand, fru Jiménez García-Herrera! Lad mig begynde med at
fortælle, at jeg kommer fra Cantabrien, som er en lille region i Spanien, hvor der er 61 donationer pr. mio.
indbyggere, hvilket er det højeste tal i Spanien og i Europa. Jeg vil gerne rose hr. Perelló Rodriguez og
hr. Mikolášik for den foreliggende betænkning og deres opbakning til dette forslag til direktiv, der er en
reaktion på organmanglen i EU.

Den succes, vi har haft i Spanien, er en model, som kan være nyttig for resten af EU med elementer som f.eks.
de kompetente nationale myndigheder, sporbarhed for organer og levende donorer.

Jeg vil også gerne rose det spanske formandskab for dets faste støtte vedrørende dette spørgsmål, som har
været prioriteret højt.

Næsten 56 000 patienter står jo på nuværende tidspunkt på venteliste. Antallet af organdonationer og af
organer, der stilles til rådighed, varierer markant fra land til land i EU. Organmanglen er en central faktor,
der påvirker transplantationsprogrammerne. Den gode praksis, som man kan nå frem til, giver langt større
fordele i nogle medlemsstater end i andre. Det er derfor – jeg skal nok stoppe nu – uhyre vigtigt at få vedtaget
den foreliggende betænkning for at forbedre situationen i alle medlemsstaterne

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Fru formand, fru Jiménez García-Herrera, hr. kommissær, mine damer og
herrer! I øjeblikket bliver folk ofte nægtet retten til at få en transplantation. Fornægtelsen af denne ret er
måske den mest problematiske situation, for så vidt angår social velfærd, ikke mindst på grund af de
psykologiske konsekvenser, og alligevel er der fortsat et kronisk misforhold mellem antallet af mennesker
på venteliste og antallet af patienter, der får en transplantation. Desuden er donationsprocessen meget
ømtålelig med hensyn til sundhedsmæssige og juridiske spørgsmål, og den svækkes ofte på grund af
procedurer, der som regel er besværlige og langsommelige, når vi i stedet burde forstærke vores indsats med
hensyn til social velfærd.

EU skal derfor forpligte sig til at sikre reel solidaritet og frivillighed, som ikke gør procedurerne mindre
strikse, ved at forbedre det faglige miljø og selve donationskulturen. Indførelse af fælles kvalitetsstandarder
er altså bestemt et fremskridt, som man skal se positivt på som led i en målsætning, hvor
Verdenssundhedsorganisation kan yde et yderligere bidrag.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Fru formand! Jeg har fulgt denne forhandling meget intenst. Ord fremkalder
billeder hos mennesker. Vi har i dag gentagne gange hørt om den illegale handel med organer – om en illegal
aktivitet og om handel. Jeg mener, at der i dette direktiv ganske tydeligt står, at selve organhandelen er en
illegal aktivitet. Vi må ikke sende det signal, at organhandel under visse omstændigheder kan være lovlig.

Jeg vil gerne bede parlamentsmedlemmerne om – også når de er i kontakt med medierne – at understege, at
vi går ind for organdonation, dvs. en aktivitet, hvor den ene part har vilje til at hjælpe nogen til at kunne leve
længere, men hvor der ikke er tale om nogen modydelse bortset fra taknemmelighed. Der kan således ikke
blive tale om nogen form for organhandel, fordi organhandel ikke er tilladt. Der findes kun organdonation.

Trinidad Jiménez García-Herrera, formand for Rådet. – (ES) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Jeg vil gerne takke alle de politiske grupper og alle, der har haft ordet, for opbakningen og den
konstruktive tone i deres indlæg. Jeg vil også gerne udtrykke min tilfredshed, fordi vi nu med den aftale, vi
indgår her i dag i forbindelse med denne forhandling, afslutter en proces.

Ud over problemet med at lovgive om tekniske aspekter, som kan ændre sig, efterhånden som videnskaben
udvikler sig, har vi måttet løse de praktiske problemer i forbindelse med anvendelse af Lissabontraktaten i
dette halvår. Det spanske formandskab vil derfor meget gerne sige hjertelig tak til alle EU's institutioner –
Parlamentet, Kommissionen og Rådet – og alle medlemsstaterne for deres samarbejde med hensyn til at få
afsluttet denne øvelse. Det har været en øvelse, der for det første indebærer fleksibilitet og tilpasning og for
det andet ansvar og et ønske om konsensus, hvilket er kommet til udtryk her i eftermiddag.

Det er lykkedes for os at gøre EU mere effektiv og vedkommende for offentligheden, og det skal vi være glade
for. Men arbejdet er jo ikke slut med vedtagelsen af dette direktiv. Vi er tværtimod nødt til at fortsætte arbejdet
for at sikre, at den grundtanke om at værne om folkesundheden, som vi har efterstræbt og opnået, ikke går
fløjten, når direktivet gennemføres.

Vi skal fortsat arbejde på at skabe mere solidaritet og fastholde de sociale værdier som ønsket af alle, der har
været involveret i at udarbejde og iværksætte dette direktiv. Der ligger også et stort stykke arbejde foran os
i forbindelse med handlingsplanen, som giver os en enestående mulighed for kontinuerlig læring, tilpasning
og forbedring.
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Jeg vil gerne endnu en gang takke alle parlamentsgrupperne for deres opbakning, tonen under forhandlingerne
og deres konstruktive holdning. Sammen vil vi kunne gennemføre dette. Vi har allerede gennemført det.

John Dalli, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Efter et rigtig godt samarbejde mellem
Kommissionen, Parlamentet og Rådet er det min klare holdning, at vi nu er nået til enighed om alle de centrale
punkter. Jeg vil gerne igen rose og takke hr. Mikolášik og hr. Perelló Rodriguez for deres bidrag.

Jeg mener, at det foreslåede direktiv, i og med at det sikrer høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for
menneskelige organer til transplantation, er en stor fordel for europæiske patienter. Med direktivet
tilvejebringes der en sammenlignelig sikkerhedsstandard i hele EU og en øget tillid til
transplantationssystemerne. Det er min klare holdning, at man i det foreslåede direktiv har fundet den rette
balance mellem borgernes ret til databeskyttelse og sporbarhed for organer, hvormed det er et indirekte
bidrag til bekæmpelsen af organhandel.

Dette er ikke løsningen på samtlige problemer vedrørende organtransplantation. Direktivet indeholder nogle
rammer, og man præciserer og afgrænser ansvarsområderne og fastsætter nogle standarder. Men der skal
gøres mere vedrørende tilrettelæggelse af arbejdet på vores hospitaler, indsamling og videreformidling af
oplysninger, korrekt karakterisering af organer og indsatsen mod illegal organhandel. I sidstnævnte
sammenhæng vil vi kunne opnå en hel del ved hjælp af sporbarhed, men det kommer an på, hvordan
bestemmelserne håndhæves i medlemsstaterne.

Medlemsstaterne får en stor grad af fleksibilitet, og vi håber, at alle medlemsstaterne vil tillægge dette spørgsmål
den betydning, det fortjener. De kompetente myndigheder, som de skal etablere, skal have udstyr og ressourcer
nok til at sikre korrekt dataindsamling og -kontrol, sporbarhed, overvågede standarder og karakterisering
af organer til transplantation samt at foretage effektiv overvågning med henblik på at indrapportere negative
hændelsesforløb og reaktioner, hvilket kan hjælpe os alle med at minimere risikoen fremover.

På baggrund af indlæggene fra parlamentsmedlemmerne under denne forhandling er det indlysende, at der
i kompromisteksten, som ligger foran os i dag, er taget hensyn til alle parters betænkeligheder. Jeg siger tak
for bidragene, samarbejdet og opbakningen.

Analytisk tabel med ændringsforslagene til forslaget om Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitets- og
sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation

(KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

Ordfører: Miroslav Mikolášik (PPE)

Ændringsforslag:

Direkte vedtagelse: ændringsforslag 106 (teksten i sin helhed, blok nr. 1, kompromisændringsforslag).
Kommissionen går ind for vedtagelse af kompromisteksten som udarbejdet af medlovgiverne.

Miroslav Mikolášik, ordfører. – (SK) Fru formand! Jeg vil gerne takke for bidragene til denne drøftelse og
udtrykke min faste overbevisning, som jeg tror, vi alle sammen har haft under forhandlingerne, om, at dette
direktiv er hævet over politisk polemik, fordi det drejer sig om mennesker, om patienter og om at redde liv.

Flere organer og flere succeshistorier om behandlede patienter vil efter min mening betyde, at flere mennesker
kan vende tilbage til et fuldt liv, til deres familier og til nye job eller tilbage til deres gamle job, hvilket helt
grundlæggende ændrer deres livskvalitet.

Åbenhed, tilgængelighed, sikkerhed, kvalitet, organer til rådighed, altruisme, flere levende donorer, vederlagsfri
og frivillig donation – det er de principper, vi har indarbejdet i direktivet.

Jeg tror også, at der med dette direktiv vil blive stillet flere organer til rådighed takket være et bedre samarbejde
og udveksling på tværs af grænserne mellem de enkelte lande, og at det vil binde EU-medlemsstaterne sammen
på en ny og fundamental måde.

Jeg tror, at vi alle med dette direktiv bidrager til noget, som vi var fast besluttet på lige fra starten, nemlig
større konsensus, større kærlighed, større samarbejde og især en større grad af glade patienter.

Andrés Perelló Rodriguez, ordfører. – (ES) Fru formand! Den kendsgerning, at Parlamentet i de vanskelige
krisetider, som Europa og verden i øjeblikket oplever, har formået at vedtage det første direktiv efter
Lissabontraktatens ikrafttræden ved førstebehandlingen, siger en hel del om Parlamentets forståelse for
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følsomme emner. Det øger også tilliden til de demokratiske institutioner og viser, at medlemmerne af
Parlamentet gerne ser fremskridt og bevæger sig fremad i samme fart som videnskaben og med samme grad
af velvilje og solidarisk styrke som de europæiske borgere.

Jeg ved ikke, om vi har gjort alting for godt, eller om vi kunne have gjort noget mere, men jeg vil gerne rydde
enhver tvivl, som måtte være opstået, af vejen. Jeg er sikker på, at vi, hvis vi opfylder alt det, vi er ved at
vedtage her i Parlamentet, vil give folk et længere liv og forhindre enhver form for kriminalitet i form af illegal
organhandel i EU. Disse forbrydelser bliver måske nok begået alle mulige andre steder i verden, men det er
bestemt ikke tilfældet i EU.

Hvis der derfor som følge af nogle indlæg skulle være opstået nogen som helst form for tvivl, sådan som
mine kolleger her i Parlamentet har nævnt, vil jeg gerne rydde denne tvivl af vejen. Det var ikke vores opgave.
Vi har forsøgt at respektere alle parters samvittighed, de etiske og moralske indgangsvinkler, uden at tabe
det grundlæggende mål af syne, nemlig at ikke en eneste europæisk borger skal stå tilbage uden den
transplantation, de skal have for at kunne overleve, for vi kan godt få gennemført flere transplantationer og
således formindske organhandelen.

Jeg ved derfor ikke – og jeg skal nok stoppe nu – om det er lykkedes os at tage hensyn til alle parters
samvittighed med det arbejde, vi har udført, men jeg er fuldstændig overbevist om, at vi kommer til at redde
mange menneskeliv. Det var vores opgave, og det er det, vi har gjort.

Formanden. – Forhandlingen under ét er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag den 19. maj 2010.

(Mødet udsat kl. 16.25 og genoptaget kl. 16.30)

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Jim Higgins (PPE), skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig over den nye lovgivning med bestemmelser om kvalitets-
og sikkerhedsstandarder for organdonation i EU – navnlig indførelsen af konkrete foranstaltninger som
hjælp til at sikre, at livreddende organer ikke går tabt, som f.eks. etableringen af en fælleseuropæisk
organdatabase. Den nye lovgivning vil redde mange liv og optimere brugen af donerede organer, idet
medlemsstaterne får mulighed for at udveksle organer. Hvis der ikke var nogen velegnet recipient i en given
medlemsstat, gik organet inden vedtagelsen af denne lovgivning tabt. Nu kan organet gives til en af de 56 000
borgere i EU, der venter på en transplantation. Disse bestemmelser udgør nogle vigtige rammer, som de
respektive medlemsstater skal bygge videre på. For så vidt angår Irland, skal vi have et uafhængigt
myndighedsorgan, som kan føre tilsyn med transplantationerne og indsamlingen af donerede organer. I
øjeblikket er Irland og Malta de to eneste lande i EU, der ikke har nogen national transplantationsmyndighed
til at sørge for, at donerede organer bliver anvendt bedst muligt. For at komme af med ventelisterne for
transplantationspatienter, hvilket er et af de primære formål med beslutningen, er vi nødt til at skabe mere
opmærksomhed om organdonation hos EU's borgere – i Irland kan dette ske ved at iværksætte en statsstøttet
oplysningskampagne.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
Næstformand

13. Institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder – Konference om revision af Rom-statutten for Den Internationale
Straffedomstol (ICC) i Kampala, Uganda (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om:

– betænkning af Ramón Jáuregui Atondo for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om institutionelle
aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (2009/2241(INI)) (A7-0144/2010) og

– redegørelser fra Rådet og Kommissionen om konferencen om revision af Rom-statutten for Den
Internationale Straffedomstol i Kampala, Uganda.
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Ramón Jáuregui Atondo, ordfører. – (ES) Fru formand, fru kommissær, hr. López Garrido! Dette er efter
min mening en betydningsfuld dag. Jeg ved godt, at der er mange betydningsfulde dage her i Parlamentet,
men jeg mener oprigtig talt, at EU's beføjelse til efter Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009
at undertegne den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder har været en af de helt store nyheder vedrørende integrationsprocessen i EU.

Jeg mener derfor, at vi er vidne til kulminationen på en længe næret forhåbning, som er et led i den historiske
integrationsproces i EU, idet menneskelig værdighed, menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet
er en del af det DNA, som i vid udstrækning er grundlaget for den historiske integrationsproces i EU.

Den betænkning, vi vedtager i morgen, er en udmøntning af den beføjelse, EU har fået, eftersom det i
Lissabontraktaten kræves, at EU tiltræder konventionen. Jeg vil gerne sammenfatte indholdet i den foreliggende
betænkning, der bygger på tre hovedtanker.

For det første vil jeg gerne påpege, at det ikke kun er medlemsstaterne, der beskytter menneskerettighederne.
Det er nu EU, der i kraft af den nye juridiske identitet ifølge Lissabontraktaten beskytter menneskerettighederne,
det er EU-lovgivning, og det er udviklingen af en EU-stat, som medlemsstaterne kan få. Det kan de gøre, hvis
de underkaster sig principperne i den europæiske konvention og en domstol, der ligger uden for EU's og
medlemsstaternes sfære og garanterer, at disse principper til alle tider og på alle steder bliver overholdt.

Den anden hovedtanke er, at offentligheden i EU skal have en ny lovgivning og en ny domstol, dvs. en ret
til, at de europæiske borgere kan henvende sig til denne nye domstol for at sikre, at de rettigheder, der er
fastlagt i konventionen, bliver overholdt af EU eller medlemsstaterne, når sidstnævnte gennemfører EU's
lovgivning.

Selv EU's aktiviteter vedrørende udenrigspolitik, politimæssigt samarbejde, sikkerhed uden for EU's grænser
og internationalt samarbejde er underlagt principperne i den europæiske menneskerettighedskonvention.
Hvad betyder det så? Set i historiens lys betyder det efter min mening et stort fremskridt for
integrationsprocessen og for opbygningen af den uhyre vigtige opfattelse af de europæiske idéer vedrørende
menneskelig værdighed, hvilket som tidligere nævnt ligger i forlængelse af det, der efterspørges i offentligheden
i EU.

Det indebærer også en styrkelse af det europæiske system til beskyttelse af grundlæggende rettigheder, fordi
det sammen med chartret om grundlæggende rettigheder og Lissabontraktaten etablerer nogle rammer,
nogle retsbeskyttelsesrammer, der er næsten perfekte og derfor er de mest sofistikerede i verden. Det styrker
også EU's troværdighed ud fra tredjelandes synspunkt, idet EU altid har stillet krav om overholdelse af
menneskerettighederne i sine bilaterale relationer.

Den foreliggende betænkning indeholder institutionelle og retlige aspekter, som jeg ikke vil beskrive nu.
Det, jeg gerne vil påpege, er, at der her og nu indledes en proces, eftersom Kommissionen i kraft af den
foreliggende betænkning, som er blevet udarbejdet sammen med Udvalget om Borgernes Rettigheder og
Retlige og Indre Anliggender og Udenrigsudvalget, nu har et udgangspunkt, nogle forhandlingsrammer, der
gør det muligt at vende tilbage til Parlamentet med henblik på at vedtage denne aftale og sætter
medlemsstaterne i stand til at ratificere tiltrædelsen af den europæiske konvention. Jeg vil gerne takke
fru Reding for den hurtighed, hvormed Kommissionen har vedtaget forhandlingsmandatet, og Rådet, som
inden længe vil gøre det. Jeg vil også gerne takke fru Gál og hr. Preda for deres samarbejde i de to andre
udvalg. Jeg synes, at der her er tale om en nyhed af de helt store.

Diego López Garrido, formand for Rådet. – (ES) Fru formand! Som hr. Jáuregui netop sagde, er den forhandling,
vi har nu, samt den forhandling, vi netop har haft, overordentlig vigtig. Jeg mener, at menneskeheden tager
et historisk skridt fremad, når beskyttelse af menneskerettighederne ikke blot er staternes ansvar, idet de jo
har været de traditionelle politiske medspillere og de traditionelle politiske aktører i de sidste par hundrede
år, men noget der med hensyn til beskyttelse af menneskeheden går langt ud over landegrænserne og etablerer
en række mekanismer og institutionelle garantier med henblik på bedre at kunne forsvare deres universelle
værdier.

Den europæiske menneskerettighedskonvention, der formentlig er en af de største skatte, som Europa har,
og Den Internationale Straffedomstol, hvis jurisdiktion rækker ud over Europa, er eksempler på fremskridtene
i vores tid i retning af, at menneskerettighederne bliver universelle og bliver beskyttet.

Med hensyn til den europæiske menneskerettighedskonvention er der ikke meget at tilføje til hr. Jáureguis
indlæg og til hans fremragende betænkning, der blev udarbejdet sammen med ordførerne for udtalelsen,
hr. Preda og fru Gál, om EU's undertegnelse af den europæiske menneskerettighedskonvention.
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Jeg vil gerne gentage mange af de ting, hr. Jáuregui nævnte, og påpege, at en undertegnelse af konventionen
udgør et element af europæisk integration, hvilket således styrker EU. Man trækker desuden på samme
hammel som i forbindelse med det store nye element ifølge Lissabontraktaten, nemlig Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder, og med de to ting trækker man i samme retning. Det er en
af opgaverne – ikke alene de politiske opgaver, men også de tekniske opgaver – i Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen, uden at det selv på mindste måde indvirker på deres
jurisdiktion.

Desuden øger dette initiativ, der har sit udspring i Lissabontraktaten, også EU's troværdighed med hensyn
til at værne om menneskerettighederne, idet vi ikke beder EU-landene, men de europæiske lande om at
medvirke til at befæste den europæiske menneskerettighedskonvention. Vi beder dem med andre ord om at
garantere, at rettighederne i konventionen overholdes og beskyttes, og på denne måde vil selve EU og ikke
blot medlemsstaterne være omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols jurisdiktion. Dette
øger vores troværdighed, sådan som der så rigtigt står i hr. Jáureguis betænkning.

Hvad angår Den Internationale Straffedomstol, mener jeg, at dette er et tidspunkt, som vi også vil komme
til at beskrive som "historisk" og af stor politisk betydning, fordi konferencen om revision af Rom-statutten
vil blive afholdt om nogle få dage. Det er den eneste obligatoriske konference, der skal træde sammen og om
nødvendigt tage Rom-statutten op til revision og vurdere det særdeles vigtige fremskridt, som Den
Internationale Straffedomstol udgør.

Dette er derfor en yderst vigtig sag, der i dag bliver behandlet i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité
og i morgen bliver drøftet i De Faste Repræsentanters Komité (Coreper). Vi håber, at Rådets beslutning bliver
vedtaget i næste uge, så vi kan tilslutte os den meget positive vurdering af Den Internationale Straffedomstol,
der er kommet fra andre lande som f.eks. de latinamerikanske lande, som er med i Unionen af Sydamerikanske
Nationer (UNASUR).

Den Internationale Straffedomstol er forpligtet til at værne om menneskerettighederne og derfor at retsforfølge
forbrydelser mod menneskeheden på universelt niveau. Det er en forpligtelse, som EU og dets medlemsstater
har indgået. Jeg vil gerne minde om, at der var en fælles holdning i 2003, der var en handlingsplan i 2004,
og der var også enighed i EU om at samarbejde med ICC i 2006. Alle EU-medlemsstaterne er nu part i
Rom-statutten og er således underlagt Den Internationale Straffedomstol.

Jeg mener, dette er særdeles vigtigt med henblik på at pointere den rolle, Den Internationale Straffedomstol
spiller i verden, og EU's forpligtelse til at styrke den. Den Internationale Straffedomstol arbejder i øjeblikket
hovedsagelig på det afrikanske kontinent, men på konferencen i Kampala vil budskabet til den afrikanske
befolkning være, at vi ikke er imod Afrika, men at vi tværtimod er med Afrika.

Det er også derfor, at konferencen om revision af Rom-statutten er så vigtig. Konferencen er åben for alle
stater samt for civilsamfundet og de internationale og regionale organisationer, og den sætter os i stand til
at vurdere, hvordan den internationale retfærdighed trives i en tid, hvor Den Internationale Straffedomstol
er ved at blive etableret som den eneste permanente internationale straffedomstol.

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg er enig med alle talerne og med alle
de medlemmer, der har arbejdet med spørgsmålet. EU's tiltrædelse af den europæiske
menneskerettighedskonvention er et skridt, der har konstitutionel betydning. Det vil fuldende systemet til
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder inden for EU, og ifølge Lissabontraktaten er dette jo ikke en
mulighed, men et endemål.

Jeg glæder mig derfor over, at Parlamentet udviser så stor interesse i denne sag – og i øvrigt har gjort det lige
fra starten – hvilket er kommet til udtryk i den beslutning, som Parlamentet har fremlagt.

Jeg vil især gerne takke ordførerne for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget om Borgernes
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender for deres fremragende samarbejde om sagen. Jeg vil gerne takke
dem for den høring, der blev arrangeret, og som var til virkelig stor hjælp og nytte i forbindelse med, at der
blev skabt fremdrift i denne sag.

Det udkast til betænkning, der er fremlagt af hr. Jáuregui Atondo, falder i meget stort omfang i tråd med
Kommissionens holdning. Lad mig blot nævne tre punkter, der i mine øjne er særdeles vigtige.

For det første har Kommissionen også den holdning, at EU's tiltrædelse af tillægsprotokollerne til den
europæiske konvention – der i øvrigt ikke er blevet ratificeret af alle medlemsstater – også er meget ønskværdig.
Mange af disse protokoller har faktisk potentiel relevans med hensyn til udøvelse af EU's beføjelser, og visse
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garantier, der er nedfældet i disse protokoller, går også igen i chartret. Forhandlingsdirektiverne bør derfor
give Kommissionen beføjelse til at forhandle om nogle bestemmelser, der sikrer, at EU kan tiltræde en hvilken
som helst af tillægsprotokollerne.

Beslutningen om, hvilke protokoller vi så de facto vil tiltræde, ud over selve konventionen, vil blive truffet
enstemmigt af Rådet, efter at der er opnået samtykke fra Parlamentet. Sådanne beslutninger bør efter
Kommissionens opfattelse fortrinsvis omfatte alle tillægsprotokoller og bør træffes sammen med den
beslutning, der afslutter selve aftalen om tiltrædelse.

For det andet er det vigtigt at håndtere den særlige situation, EU befinder sig i som en særskilt juridisk enhed
med selvstændige beføjelser, der bliver kontraherende part i en mekanisme, der oprindelig kun er udarbejdet
for stater. Der er derfor brug for en række begrænsede og tekniske proceduremæssige tilpasninger af
konventionen, for så vidt angår EU-lovgivningens særlige beskaffenhed.

Heriblandt er den såkaldte medindstævningsordning, der har til formål at tage højde for den decentrale
gennemførelse af EU's lovgivning i medlemsstaterne. Med denne ordning får EU ret til at deltage i
retsforhandlingerne som en medindstævnt i sager, der anlægges mod medlemsstaterne, og hvor
EU-lovgivningen er involveret. Jeg er glad for at se, at det også er omtalt positivt i Parlamentets betænkning.

For det tredje bakker jeg fuldt ud op om betænkningen, hvor det anbefales, at repræsentanter fra EU skal
deltage i konventionsorganerne på lige fod med de kontraherende parter. En sådan deltagelse er faktisk helt
afgørende for, at EU problemfrit kan integreres og indgå i konventionssystemet. Det skal forstås sådan, at
der især skal være en dommer, som er valgt af hver enkelt kontraherende part, til stede i Domstolen i
Strasbourg.

Kommissionen går derfor stærkt ind for, at der på EU's vegne vælges en permanent dommer på fuld tid, der
nyder samme status og har de samme forpligtelser som sine kolleger. Det vil efter vores mening ikke være
tilstrækkeligt med en ad hoc-dommer, der kun griber ind i sager, der anlægges mod EU, eller som involverer
EU-lovgivningen.

Med hensyn til fremgangsmåden til valg af en EU-dommer bør den normale procedure, der er fastsat i
konventionen, finde anvendelse.

Heraf følger, at Europarådets Parlamentariske Forsamling vælger en dommer ud fra en liste fra EU med tre
kandidater, og jeg er enig i ønsket i udkastet til betænkning om, at et passende antal medlemmer af Parlamentet
bør have lov til at deltage i møderne i Europarådets Parlamentariske Forsamling, når der vælges dommere
til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Proceduren for udarbejdelse af listen over de tre kandidater har intet med tiltrædelsesaftalen at gøre – det er
op til os. Vi må gøre dette ved hjælp af interne retsregler, og idéen om, at Parlamentet bør inddrages på en
lignende måde som den, der er omhandlet i artikel 255 med henblik på udvælgelse af kandidater til
EU-Domstolen, er meget interessant og fortjener at blive undersøgt nærmere.

Det spanske formandskab prioriterer jo denne sag meget højt, og det spanske formandskab vil gerne nå frem
til en aftale inden udgangen af juni. Hvis Rådet inden da kan nå til enighed – hvilket jeg håber, det kan – vil
det gøre det muligt for os at indlede tiltrædelsesforhandlingerne efter sommer. Som jeg allerede sagde for to
uger siden i Bruxelles, skal jeg sørge for, at Kommissionen – som EU's forhandler – holder Parlamentet fuldt
underrettet under hele forhandlingsprocessen.

Dette vedrører alt sammen europæiske anliggender, men vi har også spørgsmålet om internationale
menneskerettigheder på dagsordenen. 138 stater tog som bekendt et skridt fremad i 1998, da de vedtog
Rom-statutten og for første gang i historien etablerede en permanent international domstol for at sikre, at
gerningsmænd til folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser bringes for retten. ICC
indledte sit virke i 2003, og vi har nu syv år senere konferencen om revision af Rom-statutten i Kampala,
hvor der er en anledning til at foretage en tidlig analyse af ICC's aktiviteter, af de kommende udfordringer
og af effektiviteten af EU's støtte.

For så vidt angår ICC's aktiviteter, ved vi, at ICC er fuldt ud operationel, men stadig er i sin vorden. Intet
juridisk forløb er blevet tilendebragt endnu, men ICC behandler situationen i fem lande. Én retssag er indledt,
en anden retssag starter den 5. juli, og endnu en sag befinder sig i de indledede faser – alle vedrørende Den
Centralafrikanske Republik og Den Demokratiske Republik Congo.
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Vi må ikke glemme, at dette kun er en domstol, der skal anvendes som sidste udvej, så det primære ansvar
ligger hos staterne selv. Domstolen fungerer i de fleste tilfælde som en katalysator for at få stater til at
efterforske og anlægge sager ved nationale domstole. Samtidig har ICC i sin korte levetid haft en kraftig
afskrækkende virkning med hensyn til fremtidige grusomheder, fordi gerningsmændene nu ved, at
retfærdigheden vil ske fyldest, og i den forstand står ICC over for nogle udfordringer.

Efter at Bangladesh har ratificeret Rom-statutten, er antallet af statslige parter i Rom-statutten kommet op
på 111. Det er dog helt oplagt, at vi skal gå efter at opnå universel godkendelse af statutten og af ICC.
Domstolen har brug deltagelse og samarbejde fra alle statslige og ikkestatslige parters side samt fra
internationale og regionale organisationers side. Domstolen kan ikke udøve sine funktioner, hvis ikke staterne
anholder de personer, der er udstedt arrestordre på via ICC, og heller ikke hvis vidnerne ikke kan få beskyttelse,
og heller ikke hvis der ikke er nogen fængsler til de personer, der er blevet dømt – og derfor har EU i de seneste
ti år støttet ICC for at være med til at løse disse problemer.

Vi, som EU, har lige fra starten været urokkelige tilhængere af, at ICC blev etableret som en uhyre vigtig
mekanisme i den nye verdensorden, der har til formål, at det skal være slut med straffrihed, idet man jo har
set millioner af mennesker i den nyere historie, som har været udsat for forbrydelser, men kun en håndfuld
af de ansvarlige er blevet stillet for retten.

EU mener, at ICC, når denne domstol er effektiv, er et uundværligt redskab for det internationale samfund
med henblik på at bekæmpe denne straffrihed og fremme en regelbaseret verdensorden. Vi har derfor støttet
ICC ved hjælp af de forskellige redskaber, som vi råder over, sådan som ministeren allerede har nævnt. Den
fælles holdning blev udmøntet i en handlingsplan. Vi var den første organisation, der indgik en samarbejds-
og bistandsaftale med ICC i 2006, og vi giver ICC fuld politisk og diplomatisk opbakning med henvendelser,
politiske dialoger og erklæringer. Indføjelse af ICC-paragraffer i internationale aftaler er nu standardpraksis
for EU.

Siden 2000 har det europæiske initiativ – senere kaldt Det Europæiske Instrument for Demokrati og
Menneskerettigheder – bidraget med 29 mio. EUR i støtte til ICC både direkte og indirekte, især via globale
kampagner over for civilsamfundet. EU har også truffet en række beslutninger vedrørende området
retfærdighed, frihed og sikkerhed med henblik på at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne i forbindelse
med efterforskning og strafferetlig forfølgelse af Rom-statut-forbrydelser på nationalt plan, så vi gør vores
bedste for at fremme systemet. Systemet skal perfektioneres yderligere, men det kræver et stort engagement
fra nationer i hele verden for at dette kan ske.

Cristian Dan Preda, ordfører for udtalelsen fra Udenrigsudvalget. – (RO) Fru formand! Jeg vil godt henvise til
hr. Jáuregui Atondos betænkning. Jeg vil gerne begynde med at rose ham for at have udarbejdet denne
fremragende betænkning, der i mine øjne giver en samlet beskrivelse af fordelene ved og udfordringerne
som følge af EU's tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder.

Med udgangspunkt i den udtalelse, jeg udarbejdede for Udenrigsudvalget, vil jeg gerne fremhæve den vigtigste
fordel ved EU's tiltrædelse af EMRK. Dette skridt synes måske nu – efter Lissabontraktatens ikrafttræden –
at være såre indlysende, men det er noget, man jævnligt har håbet på i de sidste 30 år. Jeg mener, at tiltrædelse
af EMRK vil styrke EU's troværdighed i enhver menneskerettighedsdialog med tredjelande, idet vi endnu en
gang over for alle bekræfter, at EU frem for alt er et fællesskab baseret på lovgivning.

EU's institutioner samt institutionerne i de stater, der er medlem af Europarådet, vil derfor blive underlagt
ekstern, uafhængig kontrol via Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg baseret på følgende
erklæring: "En fælles standard for menneskerettigheder, en fælles domstol". Med udgangspunkt i, at der skal
være en fælles standard for menneskerettigheder, må jeg understrege, at tiltrædelse af EMRK samtidig også
giver EU mulighed for at tiltræde andre af Europarådets traktater. Jeg tænker naturligvis på tillægsprotokollerne,
den reviderede udgave af Den Europæiske Socialpagt, der som bekendt supplerer og forstærker beskyttelsen
på fælleseuropæisk niveau. Jeg tror også, at de europæiske myndigheders øgede inddragelse i de organer i
Europarådet, der specialiserer sig i beskyttelse af menneskerettigheder, er en logisk følge af denne fælles
beskyttelsesstandard.

Et andet punkt, som jeg også lagde vægt på i den udtalelse, jeg udarbejdede for Udenrigsudvalget, er, at man
er nødt til at finde en balance mellem dels at bevare de særlige træk ved EU's retssystem og dels bevare det
retssystem med jurisdiktion i Strasbourg, som har vist sin gennemslagskraft med hensyn til at beskytte
menneskerettighederne på fælleseuropæisk plan.
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Kinga Gál, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. – (HU)
Fru formand, mine damer og herrer! Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til den person, der har haft
ansvaret for betænkningen fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, hr. Jáuregui Atondo, for hans
samarbejde. Jeg mener, at det tætte samarbejde mellem Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget
om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender – samt Underudvalget om Menneskerettigheder,
der har suppleret vores arbejde – har været en succes, idet vi har taget fat på en række spørgsmål vedrørende
vores tiltrædelse af konventionen, og der med rette er blevet peget på de spørgsmål, der opstår, og som fortsat
mangler at blive afklaret.

Jeg personlig besluttede på vegne af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
først og fremmest at fokusere – og dette blev i sidste ende bekræftet af udvalget – på at sikre, at vores tiltrædelse
rent faktisk udgør en merværdi for borgerne i EU, og at sidstnævnte er klar over disse værdier og muligheder,
selv om vi også bør undgå, at der stilles for store forventninger.

Der er utallige særdeles vigtige spørgsmål, som skal afklares i den kommende tid i forbindelse med
forhandlingerne, heriblandt forholdet mellem domstolene i hhv. Strasbourg og Luxembourg, eftersom begge
domstole vil beholde deres nuværende jurisdiktion. Jeg mener, det er vigtigt at understrege, at en reform af
den måde, hvorpå domstolen i Strasbourg fungerer på, falder sammen med tiltrædelsen, og det bør give
anledning til væsentlige overvejelser. Jeg vil også gerne understrege, at denne tiltrædelse kun bliver en succes,
hvis den virkelig styrker de nuværende institutioner, og man skal via medlemsstaternes retssystemer træffe
de nødvendige foranstaltninger med henblik herpå. EU's tiltrædelse af konventionen er et enestående
eksperiment, men det må ikke skabe usikkerhed omkring de ting, der allerede er på plads med hensyn til
håndhævelse af menneskerettighederne. Det er særdeles vigtigt, at vi er klar over, at det vil være en succes,
hvis det styrker de allerede eksisterende institutioner og virkelig giver borgerne en merværdi.

Laima Liucija Andrikienė, for PPE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Konferencen om revision af Rom-statutten
for Den Internationale Straffedomstol (ICC) er en længe ventet og vigtig begivenhed i forbindelse med
udviklingen af selve ICC og mere generelt af den internationale strafferet.

Konferencen om revision af Rom-statutten er en god lejlighed til, at de berørte parter kan overveje, hvilke
mangler ICC har, og foreslå eventuelle ændringer eller retningslinjer vedrørende en reform. Jeg vil gerne
nævne en række spørgsmål, som EU's medlemsstater såvel som EP-delegationen bør have på dagsordenen.

Et af spørgsmålene er helt sikkert vores transatlantiske partneres holdning til ICC. Jeg vil gerne påpege, at
USA's manglende deltagelse i ICC er den vigtigste enkeltfaktor, som reducerer ICC's relevans og beføjelser.
Det ville derfor være meget nyttigt, hvis vores amerikanske partnere mere tydeligt gav udtryk for deres
nuværende holdning til og engagement i forhold til ICC.

Jeg vil også gerne indtrængende anmode EU om at insistere på at drøfte – og forhåbentlig revidere – artikel 124,
også kaldet overgangsbestemmelsen, i Rom-statutten, der giver stater mulighed for at vælge ikke at få deres
statsborgere ind under ICC's jurisdiktion i forbindelse med krigsforbrydelser i en syvårig periode efter
ratifikation af statutten. Det er et beklageligt smuthul i Rom-statutten, og det skal væk.

Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne påpege, at EU bør stræbe efter, at sørge for størst mulig ratifikation og
gennemførelse af Rom-statutten i relationerne med de lande, der endnu ikke har gjort det. Det skal være et
mål for EU i forbindelse med udvidelsesforhandlinger og tiltrædelsesforløb for nye EU-medlemsstater. Det
skal også stå højt på dagsordenen, når vi forhandler med Rusland, især i betragtning af, at vi i øjeblikket
forhandler om modaliteterne i partnerskabsaftalen med vores russisk partnere.

Debora Serracchiani, for S&D-Gruppen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg takker ordføreren
for hans glimrende stykke arbejde om EU's tiltrædelse af menneskerettighedskonventionen, der er til gavn
for de europæiske borgere. Som følge af denne konvention vil der nemlig være en ny domstol, der ligger
uden for EU-systemet, og som skal sikre, at de europæiske borgeres rettigheder altid overholdes af EU og
medlemsstaterne.

Ifølge princippet om demokrati bør EU og dets medlemsstater altid have ret til at kunne forsvare sig selv. Jeg
mener derfor, det er afgørende, at hver nation, der har tiltrådt konventionen, kan få en dommer til at forklare
sammenhængen i hver appelsag, ligesom jeg mener, det er vigtigt, at Parlamentet skal have et uformelt organ
til at koordinere informationsudvekslingen mellem Parlamentet og Europarådets Parlamentariske Forsamling,
og at Parlamentet også skal høres under forhandlingsprocessen.
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Jeg vil også gerne tilføje, at de europæiske borgere har ret til at forstå mekanismerne ved denne tiltrædelse,
ligesom de har ret til at vide, hvilke rettigheder de har. Jeg mener derfor, det er af afgørende betydning, at
Europarådet og EU overvejer at etablere nogle retningslinjer, hvor alle virkningerne og konsekvenserne som
følge af en tiltrædelse forklares tydeligt.

Andrew Duff, for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! EU's tiltrædelse af EMRK har været længe undervejs.
Det er en uhyre vigtig brik i puslespillet, hvor det endelige billede vil være et ypperligt rettighedssystem
fremhjulpet af EU-Domstolen og under positiv ekstern overvågning via Domstolen i Strasbourg.

Det bliver nødvendigvis en kompleks foranstaltning, fordi det er noget, man får til gengæld for at gøre chartret
om grundlæggende rettigheder bindende. Det signalerer en vigtig helt ny konsensus mellem forskellige parter
såsom de traditionelle britiske kræfter, der har foretrukket tilgangen via Europarådet, som er en mellemstatslig
organisation, og føderalisterne såsom mig, der har foretrukket den overstatslige tilgang. Denne sammenkobling
er jo meget passende nu, hvor der i Det Forenede Kongerige er en koalitionsregering mellem
Liberaldemokraterne og Det Konservative Parti.

Barbara Lochbihler, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Vedtagelsen af Rom-statutten og oprettelsen
af Den Internationale Straffedomstol (ICC) er en succeshistorie. Der er mange eksempler herpå, men det
afgørende er, at det nu for første gang i historien er muligt for højtstående repræsentanter – det være sig
civile eller militære – for en stat at blive stillet til ansvar for at have beordret krigsforbrydelser eller forbrydelser
mod menneskeheden.

EU har på talrige og meget positive måder støttet oprettelsen og arbejdet i ICC, og vi skal fremover blive ved
med at støtte ICC og værne om dens uafhængighed. På den kommende konference om revision af
Rom-statutten i Kampala vil der blive gjort status og spurgt om, hvad der har været en succes, og hvad der
skal forbedres. Netop nu er tiden inde til klart at erkende, at staterne på nationalt plan skal stræbe efter at
vedtage love eller gennemføre allerede eksisterende love konsekvent, så ICC på den måde får støtte.

Mange er stadig for langsomme til at gribe ind med hensyn til at anholde højtstående personer, for hvem
der er udstedt en arrestordre. Kommissær Reding har påpeget dette. Ofte vejer frygten for diplomatiske
problemer tungere end forståelsen for, at ICC har brug for konkret opbakning for at kunne være effektiv.

På konferencen i Kampala skal man arbejde med definitionen af udtrykket angrebskrig. En dertil udpeget
arbejdsgruppe fra de stater, der er parter i Rom-statutten, har med succes udført et indledende stykke arbejde
desangående og har allerede fremlagt en velegnet tekst, som også fremgår af vores beslutning. Vi opfordrer
Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde intenst på at få indført denne definition i statutten og
dermed få den tilføjet til ICC's kompetenceområde.

I den forbindelse skal man være yderst opmærksom for at sikre, at der ikke indføres nogen begrænsninger,
for så vidt angår ICC's uafhængighed. Lad mig til sidst også understrege, hvor vigtig opfordringen til, at EU
skal være repræsenteret på konferencen af så højtstående personer som muligt, faktisk er. Det vil sende et
signal om vores støtte til Den Internationale Straffedomstol, og vi vil fremstå som et godt eksempel for andre
regeringer.

Ashley Fox, for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! Min gruppe støtter helhjertet beskyttelse af
menneskerettighederne, men vi er ikke overbevist om, at det er klogt at lade EU undertegne konventionen.
Eftersom hver enkelt medlemsstat i forvejen er underskriver af konventionen, hvad fordel er der så ved, at
EU også skriver under? Jeg vil være meget glad, hvis nogen her i Parlamentet kan give mig et praktisk eksempel
på, hvordan menneskerettighederne for en af mine vælgere bliver bedre beskyttet som resultat af, at EU
undertegner konventionen.

I øjeblikket er medlemsstaterne ikke forpligtet til at gøre konventionen direkte gældende i deres nationale
lovgivning. Jeg vil gerne forsikres om, at den situation ikke ændres, hvis EU undertegner konventionen. Jeg
ønsker ikke, at det britiske parlaments beføjelse til at ændre den måde, hvorpå vi beslutter at beskytte
menneskerettighederne, skal svækkes. Jeg har en mistanke om, at en af bevæggrundene bag dette forslag er
et ønske om at styrke EU's position for at vise, at man er en aktør på den internationale scene. Det er i mine
øjne en meget god grund til ikke at lade EU undertegne konventionen.

Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Fru formand! Min gruppe ser meget positivt på EU's tiltrædelse
af den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er uden tvivl Europas vigtigste
menneskerettighedsinstrument, og betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har
hjemsted i Strasbourg, er – måske selv for hr. Fox – ganske åbenlys i betragtning af, at den i gennemsnit
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behandler 30 000 klager om året. I 2009 var der for øvrigt 57 000 sager, og Domstolen i Strasbourg fældede
i det pågældende år dom i 2 000 sager – eller måtte rettere sagt afsige disse domme.

EU har også i form af EU-Domstolen en domstol, men i modsætning til Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol, har EU-Domstolen ikke udelukkende ansvar for at beskytte de grundlæggende
rettigheder, og det ville heller ikke være helt forkert på dette tidspunkt at fastslå, at EU-Domstolen ikke hidtil
har indtaget nogen fremtrædende rolle med hensyn til udviklingen af de europæiske grundlæggende
rettigheder.

Både Europarådet og EU kalder den kommende tiltrædelse for historisk, og jeg tror, at der ved
stemmeafgivningen i plenarsalen vil være et flertal, som støtter tiltrædelsen. Jeg håber først og fremmest, at
det faktisk viser sig at være en historisk dag for Europas borgere, da det vil etablere et område med gældende
menneskerettigheder, som ikke alene 47 regeringer, men også institutionerne i EU er bundet af. På den måde
vil EU sende et kraftigt signal til borgerne i Europa om, at EU ikke er hævet over loven, når det drejer sig om
menneskerettighederne, og at de, borgerne, kan anlægge en sag, hvis Fællesskabets institutioner skulle
overtræde deres menneskerettigheder.

Selve den særlige form for tiltrædelsesproces vil givetvis skabe nogle problemer, og det er derfor vigtigt, at
vi hurtigt og konstruktivt samt med åbent sind og kreativ tankegang finder de bedste løsninger på de særdeles
vanskelige tekniske og juridiske problemer.

Morten Messerschmidt, for EFD-Gruppen. – (DA) Fru formand! Jeg kan sagtens få øje på fordelene ved, at
EU tiltræder den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er en fordel for de folk, der har været ansat
i EU og bliver fyret, fordi de ikke vil skrive under på falske regnskaber og har været "whistle blowers". De kan
indbringe sådan en sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol efter artikel 6. Det er en fordel for
kollegaer, der her i Parlamentet bliver idømt skyhøje bøder for at sige deres frie mening og ikke har mulighed
for at appellere det nogen steder hen. En sådan sag kan indbringes for Strasbourg efter artikel 10. Så jeg kan
sagtens se fordelene.

Når jeg og min gruppe alligevel er modstandere af, at EU tiltræder menneskerettighedskonventionen, skyldes
det, at ulemperne klart overskygger fordelene. Der er nemlig ingen tvivl om, at særlig Domstolen i Luxembourg
vil bruge tiltrædelsen til endnu engang at udvide EU's magtområde. På stadig flere områder – socialområdet,
udlændingepolitikken og de grundlæggende friheder – vil vi se, hvordan man vil kunne bruge tiltrædelsen
af menneskerettighedskonventionen som endnu et argument for, at EU skal bestemme mere, og det betyder,
at medlemslandene skal bestemme mindre. At medlemslandene ikke selv må bestemme deres
udlændingepolitik, spørgsmål om deres frihedsrettigheder, ytringsfrihed og alt, hvad der ellers hører under
konventionen. Det ønsker vi ikke. Det skal stadig være et nationalt anliggende, og derfor bør EU ikke gå ad
denne vej.

Nicole Sinclaire (NI). – (EN) Fru formand! Ordføreren skriver i sin betænkning, at tiltrædelsen af EMRK vil
give borgerne beskyttelse mod tiltag fra EU's side. Jeg ville være langt mere interesseret i at beskytte indbyggerne
i min valgkreds, West Midlands i Det Forenede Kongerige, mod det tiltag, som konventionen om
menneskerettigheder udgør.

Vi har i Det Forenede Kongerige i 1998 naturligvis indarbejdet disse rettigheder i vores lovgivning, således
at EMRK er gældende i alle vores domstole. I valgprogrammet for den nye konservative regering var der
lovning på, at de ville ophæve loven om menneskerettighederne, men som de burde have vidst, blev EU
ifølge Lissabontraktaten til en juridisk enhed, og EU har større beføjelser end det britiske vælgerkorps. Man
kommer til at tænke på George Orwell. Man kan se skriften på væggen, og nogle mennesker er jo mere lige
end andre, når det gælder menneskerettighederne.

Tidligere på måneden var man i Meriden og Hatton i min valgkreds udsat for en sand invasion af nogle
omrejsende personer, der har forbrudt sig mod den offentlige orden, og som er ved at bygge uautoriserede
og muligvis ulovlige boliger på den smule, der er tilbage af vores fantastiske grønne bælte i området. Som
følge af konventionen om menneskerettigheder har disse omrejsende personer særlige beskyttede rettigheder.
De har fortrinsret til sundhedspleje og uddannelse – alt sammen på de lokale skatteyderes bekostning!

Ordføreren vil gerne have os til at inddrage vores nationale domstole og justitsministerier i denne proces.
Jeg siger, at konventionen om menneskerettigheder allerede har gjort tilstrækkelig skade. Ordføreren vil
måske gerne besøge min valgkreds og med egne øjne se, hvordan man skænder vores jord. Han vil måske
gerne tale med de hårdtarbejdende indbyggere, der har været ude for, at deres ejendomsværdi er styrtdykket.
Han kan få lov til at mønstre det politimandskab, der er indkaldt for at opretholde ro og orden – og naturligvis
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også for at varetage de omrejsende personers særlige rettigheder. Han kan endda nyde synet af 90 lastbiler
læsset med grus, idet man graver grusbelægningen væk på de stier, hvor forældrene går tur med deres børn.
Han kan hjælpe indbyggerne, mens de har travlt med at montere tyverisikringsudstyr i forventning om den
kraftige stigning i kriminaliteten, der ofte følger i kølvandet på sådanne bebyggelser.

Dette er naturligvis kun yderst triste småtterier og er for intet at regne i forhold til det vigtige projekt, som
EU er, men lad os have det in mente, at vi, når vi foreslår særlige rettigheder til én gruppe medborgere,
automatisk forringer rettighederne for andre grupper.

Konventionen om menneskerettigheder har forringet rettighederne hos borgerne i min valgkreds. Det bør
ikke være op til embedsmænd, som ikke er folkevalgte, at træffe afgørelse om, hvem der er noget særligt, og
hvem der ikke er. Vi har en nyvalgt regering i Det Forenede Kongerige, som har givet løfter på dette område.
I demokratiets navn skal vi lade dem føre disse løfter ud i livet!

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Fru formand! For mere end 20 år siden – faktisk for 23 år siden – var
jeg så heldig at overvære undertegnelsen af en aftale i den anden parlamentsbygning mellem den daværende
kommissionsformand Jacques Delors og generalsekretæren for Europarådet Marcelino Oreja i anledning af,
at De Europæiske Fællesskaber, som det hed dengang, skulle tiltræde den europæiske konvention til beskyttelse
af menneskerettigheder. Det var for 23 år siden.

Det minder mig om det svar, som digteren Heinrich Heine gav, da han blev spurgt om, hvor han gerne ville
dø. Hertil svarede han: "I England, fordi der sker alting 100 år senere". På baggrund af visse indlæg, vi har
hørt, sker alting tilsyneladende 200 år senere. Jeg regner dog med, at hr. Duffs indflydelse i den nye
koalitionsregering mellem liberaldemokraterne og de konservative vil forbedre denne situation.

I min gruppe, Det Europæiske Folkepartis Gruppe (De Kristelige Demokrater), har vi derfor igennem lang
tid set positivt på denne tiltrædelse, og vi glæder os virkelig meget over den fremragende betænkning af
hr. Jáuregui. Det er hans første betænkning, og jeg er sikker på, at det ikke bliver hans sidste.

Vi gør dette, fordi vi mener, at det vil forbedre offentlighedens retsgarantier, fordi det, vi gør, er at give flere
garantier til folk for, at EU's lovgivning, som anvendes i medlemsstaternes og EU's love, er i overensstemmelse
med de rettigheder, der er indeholdt i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder.

Den foreliggende betænkning baner vejen for at få løst mange af de tekniske juridiske problemer, som vil
opstå, for vi må ikke glemme, at konventionen blev udarbejdet med henblik på at blive ratificeret og anvendt
af stater. Uanset den propaganda, man hører fra visse sider her i Parlamentet, er EU ikke nogen stat eller en
superstat. Det er en international organisation, og det er derfor forbundet med vanskeligheder at tilpasse en
international organisation til noget, der var udarbejdet for stater.

Fru Giannakou, der var vores skyggeordfører og gjorde et fremragende stykke arbejde, som jeg gerne vil sige
hende hjertelig tak for, vil tale om de specifikke spørgsmål. Det eneste, jeg ønsker at gøre nu, er at tilslutte
mig næstformanden i Kommissionen, Vivian Reding, og opfordre Rådet til at give Kommissionen beføjelse
til at føre hurtige forhandlinger, og min ven hr. López Garrido vil helt sikkert sørge for dette. Det betyder,
at vi snart kan fejre, at EU tiltræder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Fru formand! Jeg vil ligeledes gerne rose ordføreren, hr. Jáuregui,
og de ordførere for udtalelsen, der har arbejdet med at udarbejde den foreliggende betænkning. Jeg gør frem
for alt dette for at fremhæve, at på samme måde som vi har håndteret den økonomiske krise i den monetære
union i dette år af Parlamentets mandatperiode, er dette det rette tidspunkt til at sige, at Europa ikke bliver
opbygget via det indre marked eller den fælles valuta, men gennem folket.

Folkets rettigheder er blevet styrket gennem Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,
denne "bill of rights", hvor der skal tages højde for det politiske og statslige aspekt af europæisk integration.

Rettighederne er også blevet styrket gennem beføjelsen i EU-traktatens artikel 6 vedrørende tiltrædelse af
den europæiske menneskerettighedskonvention.

Dette forringer ikke nogen af de grundlæggende rettigheder, som de europæiske borgere er garanteret via
lovgivningen i medlemsstaterne i og med, at de er borgere i de pågældende medlemsstater. Tværtimod
mangedobler, styrker og forøger det de rettigheder, vi alle sammen har som deltagere og medspillere i et
fælles projekt.
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Jeg vil som formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender også gerne
fremhæve, at vi har drøftet alle problemerne – som vil opstå – med at indarbejde den europæiske
menneskerettighedskonvention i den fælles kultur vedrørende en styrkelse af og garanti for rettigheder og
statsborgerskab. Vi har arrangeret nogle yderst udbytterige besøg hos EU-Domstolen og Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol, og vi har indkaldt til en tredje konference den 21. juni, hvor der vil være
deltagelse af betydningsfulde eksperter og dommere fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og
EU-Domstolen med henblik på at få sammenskrevet en fælles forhåndsrespons på, hvad retsgarantien bør
betyde for statsborgerskabsrettighederne.

En britisk juridisk ekspert ved navn Hart skrev, at der ikke er nogen rettigheder uden retsgaranti, og der er
ikke nogen retsgaranti uden dommere, på samme måde som der ikke kan være noget Europa uden borgere,
og der ikke er nogen europæiske borgere, hvis de ikke er bevidst om, at europæisk integration får os til at
vokse og styrker de grundlæggende rettigheder, som vi allerede har som medlemmer af EU's medlemsstater.

Marietje Schaake (ALDE). – (EN) Fru formand! Nu hvor vi reviderer Rom-statutten for Den Internationale
Straffedomstol (ICC), skal vi huske på, at etableringen deraf i sandhed er udtryk for en succes for det liberale
demokrati og en forpligtelse til at gøre folkeretten effektiv. Når alle EU-medlemsstaterne ratificerer, at de vil
overholde Rom-statutten, tager vi hul på det næste kapitel med hensyn til at leve op til vores ambitioner og
pligter med hensyn til menneskerettigheder, fred og retfærdighed.

Det er vigtigt med en kritisk vurdering, men ICC er allerede en vigtig institution med henblik på at sikre, at
de grundlæggende værdier ikke blot er europæiske, men universelle. Det er en sidste udvej, som kommissær
Reding sagde, men en vigtig udvej. EU og medlemsstaterne skal fortsat være forpligtet i forhold til ICC – eller
de principper domstolen søger at sikre – ved at vedtage EU's retningslinjer om ICC. Det er en primær pligt
at foretage efterforskning og retsforfølge dem, der begår krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser mod
menneskeheden.

Med Lissabontraktaten i hånd arbejder vi hen imod en effektiv fælles EU-udenrigspolitik. Den højtstående
repræsentant skal aktivt fremme, at andre globale aktører – Kina, Indien, Rusland og vigtige kandiderende
medlemslande som f.eks. Tyrkiet – tiltræder Rom-statutten, men også EU's gamle allierede, USA, bør inddrages
i en dialog om at bidrage til global retfærdighed og bør seriøst overveje at følge i sin allieredes fodspor. Som
europæer fra Nederlandene vil jeg gerne berolige vores medborgere med, at USA's såkaldte Haag-invasionslov
aldrig vil blive gjort gældende.

EU skal samarbejde konstruktivt med Tyrkiet, og USA skal standse straffriheden i Iran, der er et af de mest
presserende eksempler på aggressorer, og hvor landets borgere daglig og systematisk er udsat for henrettelse,
voldtægt og tortur fra deres egen regerings side. Vi er nødt til at arbejde på, at menneskerettigheder,
retfærdighed og retsstatsprincippet virkelig bliver nogle globale eller universelle værdier, og ICC er et vigtigt
redskab til at nå dette mål. Støtten til denne domstol skal ligeledes være global. Parlamentet har arbejdet
konstruktivt på og står sammen om denne sag.

Gerald Häfner (Verts/ALE). – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Det, vi arbejder hen imod her i
dag, er, at lovgivningen skal udvides til at gælde på overstatsligt plan. Hvor vigtigt dette er, fremgår ved at
kaste et blik på den frygtelige historiske baggrund i mit hjemland og samtidig se på de overtrædelser af
menneskerettighederne, der for tiden sker. Ret beset begik tyskerne ikke de mest gruopvækkende forbrydelser
i historien, fordi de brød nogle love, men fordi de udarbejdede love, der gjorde det uetiske lovligt, og som
f.eks. gjorde mordet på jøder, kommunister, kristne, homoseksuelle og andre til en retlig forpligtelse. Hvis
sådanne mennesker og frem for alt de personer, der beordrede handlingerne, senere siger, at de bare gjorde
det, der stod i loven på daværende tidspunkt, og det ikke kunne lade sig gøre at retsforfølge dem senere, ville
det tilkendegive en utrolig svaghed i lovgivningen og i menneskeligheden.

Derfor er det, som vi her har gjort med Den Internationale Straffedomstol, et kæmpefremskridt, i og med at
alle sådanne personer fremover vil vide, at der findes en dommer ud over national ret, og at de resten af livet
må leve med, at de vil kunne blive stillet til regnskab. Det er et kæmpefremskridt, ligesom EU's tiltrædelse af
den europæiske menneskerettighedskonvention er, hvilket er noget, vi – og jeg personlig – har været fortaler
for i ganske lang tid. Det glæder mig, at vi vil kunne gennemføre dette sammen her i dag, og jeg vil gerne
takke ordføreren, hr. Jáuregui Atondo, for hans fremragende betænkning.

Charles Tannock (ECR). – (EN) Fru formand! Mit nationale parti, det britiske Konservative Parti – for dem,
der ikke måtte vide det, er jeg konservativ politiker – har førhen udtrykt alvorlige betænkeligheder omkring
ICC og dens håndhævelse af international strafferetspraksis, som sammenfattet i Rom-statutten, når der er
tale om forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab.
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10-års-jubilæet for statuttens ikrafttræden giver os nu imidlertid lejlighed til at komme med en klar vurdering
af ICC's rolle, og til domstolens ros har den efter min opfattelse holdt sig strengt til dets opdrag, idet man
har undgået drilske sagsanlæg og forsøgt kun at bringe de alvorligste tyranner for retten.

Domstolens hovedanklager, Luis Moreno-Ocampo, har behændigt hjulpet domstolen med at styrke dens
upartiskhed globalt. Aggressiv forfølgelse af politisk motiverede sager er heldigvis udeblevet, hvilket var en
af de store bekymringer hos vores amerikanske allierede. Storbritannien tiltrådte ICC under den tidligere
Labourregering. Muligvis giver den nylige dannelse af en konservativ-liberal koalitionsregering i Det Forenede
Kongerige i sidste uge os nu en mulighed for at revurdere Storbritanniens forhold til ICC og i Kampala at få
ændret på nogle af de omstridte spørgsmål såsom kommandoansvar.

Vi kan ikke tillade, at Det Forenede Kongeriges vitale nationale interesser bliver kompromitteret af ICC, men
vi må samtidig også erkende, at ICC under visse omstændigheder kan spille en konstruktiv rolle med hensyn
til at få sat en stopper for den tendens til straffrihed for diktatorer med folkemord på samvittigheden, der
hersker.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – (FR) Fru formand, fru kommissær, hr. minister, mine damer og
herrer! Jeg vil gerne tale både om tiltrædelsen af den europæiske menneskerettighedskonvention og om
tiltrædelsen af Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Først og fremmest vil jeg gerne takke vores ordførere for kvaliteten i deres betænkninger og for deres vilje
til at få indarbejdet alle parters forslag i en bred konsensusskabende ånd.

Ud over alt det, der er blevet sagt til fordel for denne tiltrædelse, vil jeg gerne understrege to punkter, som
jeg føler, er vigtige, nemlig etableringen af en kontrolfunktion uden for EU's regi og bestemmelserne i
konventionen om ekstraterritorialitet, dvs. anvendelse deraf for alle retsakter i EU, herunder uden for EU's
område. Lad mig udtrykke håb om, at paragrafferne om "menneskerettigheder og demokrati" dermed giver
lidt mere mening. Kommissionens forhandlingsmandat skal således ikke alene vedrøre selve konventionen,
samtlige protokoller og aftaler, der allerede er nedfældet i chartret om grundlæggende rettigheder, men vi
skal meget hurtigt forpligte os til at tiltræde alle retsinstrumenterne i EMRK for at få et sammenhængende
system for beskyttelse af menneskerettighederne.

Vedrørende ICC vil jeg gerne give udtryk for to ønsker. For det første ser jeg gerne, at EU er særdeles meget
på vagt med hensyn til rettighederne for ofre og deres juridiske repræsentanter. Det indebærer retshjælp på
ad hoc-basis, så man kan trække på udefrakommende ekspertjurister.

Jeg har også et andet ønske, og det er, at EU vil benytte al sin tyngde, al sin energi, på at sikre, at
medlemsstaterne som helhed tilpasser deres lovgivning til international lov. Det har bl.a. Frankrig endnu
ikke gjort. Jeg beklager dette, ligesom jeg beklager, at en række store lande såsom USA ikke er med på vognen
med hensyn til at gennemføre denne internationale ret vedrørende forbrydelser mod menneskeheden.

Andrew Henry William Brons (NI). – (EN) Fru formand! Når EU tiltræder Europarådets konvention om
menneskerettigheder, vil det blive fulgt op af lovgivning, som vil gøre konventionen til en del af EU's
lovgivning, og det vil samtidig være en anden organisations dokument, der bruges som ekstern benchmark.
Det betyder, at EU-Domstolen i Luxembourg vil få jurisdiktion til at fortolke og håndhæve to potentielt
konkurrerende dokumenter – EU's charter og Europarådets konvention.

Jeg har spurgt en række eksperter i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget om Borgernes
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om, hvad der vil ske, hvis der skulle være uoverensstemmelse
mellem de to dokumenter eller mellem forskellige afsnit i samme dokument. Hvilket dokument eller hvilket
afsnit ville have forrang?

Jeg fik først og fremmest at vide, at det dokument eller afsnit, der gav den største grad af frihed, ville have
forrang i forhold til et dokument eller afsnit, som gav en mindre grad af frihed. Jeg spurgte derefter, hvilken
afgørelse der ville blive truffet, hvis der var to parter i en strid, og hver part påberåbte sig forskellige, men
konkurrerende og muligvis indbyrdes uforenelige rettigheder – f.eks. retten til at udøve sin religion uden at
blive krænket og retten til ytringsfrihed, der kan indebære, at man kritiserer de dogmer, som tilhængerne af
en given religion har. Det er ikke udelukkende et teoretisk spørgsmål, sådan som sagen om de danske
Muhammedtegninger illustrerer.

Det var et eksempel på hunden, der ikke turde gø, eller snarere eksperten, der ikke turde sige sin mening.
Tavsheden var lige så larmende, som den var åbenlys, så alle kunne høre og forstå det. Ytringsfriheden vil
altid blive ofret, fordi det er EU's udgangsposition. Knægtelse af ytringsfriheden er det, EU er bedst til!
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Vi taler om to forskellige typer rettigheder – den politiske ret til ytringsfrihed kontra strafferetlig forfølgelse
fra statens side og retten til ikke at blive krænket af kritik. Retten til ikke at blive krænket anses for at være
langt vigtigere end retten til at debattere en sag, som har offentlighedens interesse. Bør der ikke være nogen
indskrænkninger af ytringsfriheden? Jo, der bør være indskrænkninger for dem, som ansporer til vold, men
kritik, der ikke kommer op på det plan, bør ikke være omfattet af straffelovgivningen.

Marietta Giannakou (PPE). – (EL) Fru formand! Jeg vil gerne særlig rose hr. Jáuregui Atondo for hans
betænkning og for det fremragende samarbejde og naturligvis hr. Preda og fru Gál for deres bidrag fra to
forskellige udvalg.

EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention og dermed af denne domstols jurisdiktion
er af stor betydning og er naturligvis en udløber af, at EU fik sin egen juridiske identitet i henhold til
Lissabontraktaten. Nogle undrer sig selvfølgelig over, hvorfor vi, når vi i forvejen har indarbejdet chartret
om grundlæggende rettigheder, er nødt til at underlægge os den jurisdiktion, som
Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har.

For det første har Domstolen i Strasbourg med hensyn til res judicata opnået langt større styrke, end det er
tilfældet i forbindelse med chartret om grundlæggende rettigheder, sådan som både repræsentanten for det
spanske formandskab og kommissær Reding har antydet.

For det andet skaber dette på en eller anden måde et forbindelse mellem EU og det, der sker i Europa som
helhed, og således med landene i Europarådet. Nogle undrer sig selvfølgelig over, om dette vil medføre flere
generelle komplikationer, men i betænkningen lægges der vægt på, at der ikke skal være nogen tværnationale
appelmuligheder, og den ene domstol skal heller ikke stå over eller under den anden. Hver domstol vil have
jurisdiktion i henhold til de beføjelser, den er tillagt, sådan som EU derfor vil have for EU-Domstolen i
Luxembourg.

Jeg mener, at tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention er et vigtigt skridt, da det er
proceduren for tiltrædelse af protokollerne angående de tilsvarende beføjelser. Det vil naturligvis give
Parlamentet mulighed for aktivt at blive inddraget i forhandlinger og være med til at vælge en dommer via
Europarådets Parlamentariske Forsamling.

Richard Howitt (S&D). – (EN) Fru formand! Jeg er stolt over at være formand for Parlamentets delegation
til konferencen om revision af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol med henblik på at fejre,
hvordan oprettelsen deraf har medvirket til at få opbygget global retfærdighed og bekæmpet straffrihed for
forbrydelser mod menneskeheden, og repræsentere EU's beslutsomhed – inden for vores fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik – med hensyn til at arbejde hen imod ICC's universelle jurisdiktion.

Når vi opfordrer til bedre adgang til domstolsprøvelse for ofre, bør vi være klar over, at 15 ud af de 24 lande,
der på verdensplan har ydet bidrag til ICC's trustfond for ofre, er vores egne EU-medlemsstater – men vi bør
også med ydmyghed lægge mærke til, at der altså er 12 EU-medlemmer, som ikke har ydet noget bidrag, og
at 14 af EU-landene hverken har udpeget nationale kontaktpersoner eller svaret på den årlige undersøgelse
som krævet i chartret. Universel jurisdiktion i udlandet starter med universel gennemførelse på hjemmefronten,
og jeg må med beklagelse konstatere, at en af de første beslutninger, den nye koalitionsregering i Det Forenede
Kongerige har truffet, et at tage af sted til konferencen om revision af Rom-statutten med henblik på at
modsætte sig jurisdiktion for aggressionsforbrydelser og gå imod Belgiens forslag om at inkludere anvendelse
af forbudte våben i interne konflikter som en krigsforbrydelse.

Aggressionsforbrydelser, dvs. ulovlig magtanvendelse over for en anden stat, blev efter Anden Verdenskrig
retsforfulgt ved tribunalerne i hhv. Nürnberg og Tokyo, og jeg synes, det er svært at forstå, hvorfor ICC ikke
skal anvendes til at retsforfølge krigsforbrydelserne i det 21. århundrede. Men jeg fatter nu heller ikke, hvordan
man kan retfærdiggøre at sige, at anvendelse af giftgas eller dumdumkugler er ulovlig, hvis man krydser en
landegrænse, men ikke hvis man holder sig inden for landegrænsen. Man siger, at når Saddam Hussein
gassede sumparaberne, eller når demonstranter i Gaza bliver skudt med kugler, der bevidst splintres inde i
deres organer, kan gerningsmændene slippe af sted med det uden at skulle frygte at blive stillet til regnskab.
Når man siger dette, tager man ganske enkelt fejl.

Charles Goerens (ALDE). – (FR) Fru formand! Den Internationale Straffedomstol, som var imødeset med
stor længsel, blev udtænkt for at retsforfølge ophavsmændene til folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden
og krigsforbrydelser og er en indledende reaktion over for de ofre, der alt for ofte og desværre forgæves har
stillet krav om erstatning og retfærdighed.
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Inden oprettelsen deraf ville mange af os have foretrukket, at ICC skulle spille en præventiv rolle. Kunne et
internationalt organ, der var bemyndiget til at straffe ophavsmænd til så hæslige forbrydelser som de
forbrydelser, der er blevet begået i Bosnien, Rwanda, Cambodja og Darfur, rent faktisk ikke få en given
skarpretter, der skulle henrette en diktator, til at opgive sit forehavende, velvidende at han, når hans
forbrydelser først var blevet begået, ikke længere ville kunne føle sig sikker uden for sit hjemlands grænser,
hvor han kunne handle med fuldstændig straffrihed?

I den sammenhæng vil jeg gerne spørge Kommissionen og Rådet om, hvorvidt de mener, at målet om
præventiv virkning er blevet nået. Kan Kommissionen f.eks. fortælle mig, om Den Internationale
Straffedomstols arrestordre på præsident Omar al-Bashir efter Kommissionens mening er en del af løsningen
eller en del af problemet? Personlig mener jeg fortsat, at det er en del af løsningen.

Hvorom alting er, hvad kan man så lære på baggrund af det korte tidsrum, hvori ICC har eksisteret?

Agter Kommissionen med de indhøstede erfaringer in mente – og dette er mit sidste spørgsmål – at foreslå
ændringer under ICC-konferencen om revision af Rom-statutten i Kampala, hvor der er mulighed for at
fremlægge og om nødvendigt vedtage ændringsforslag til den tekst, der udgør ICC's retsgrundlag?

Konrad Szymański (ECR). – (PL) Fru formand! Når vi tiltræder den europæiske konvention til beskyttelse
af menneskerettigheder, skal vi for enhver pris undgå en række alvorlige faresituationer.

Vi har et væsentligt problem i forbindelse med konkurrencen mellem de to domstole: Domstolen i Strasbourg
og EU-Domstolen. Det forhold, at to dokumenter vil være gældende – chartret om grundlæggende rettigheder
og den europæiske konvention – vil skabe problemer. Det bliver meget vanskeligt at forklare vores medborgere,
hvilken domstol der er den rigtige for deres klage. Som følge heraf vil der ske en stigning i antallet af tilfælde,
hvor en sag bliver afvist på grund af kompetencestrid mellem domstolene og de pågældende juridiske
præmisser. Der er også fare for, at EU's tiltrædelse af den europæiske konvention vil formindske respekten
for de konstitutionelle traditioner i medlemsstaterne, der udgør det generelle grundlag for lovgivningen i
dag. Navnlig bør EU's tiltrædelse af konventionen ikke være et middel, hvormed man vil omgå den protokol
til Lissabontraktaten, som garanterer Det Forenede Kongerige og Polen undtagelse fra eventuelle uventede
virkninger af chartret om grundlæggende rettigheder.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg beklager meget, at jeg kun har ét minut
til dette vigtige emne, så lad mig, uanset hvor kort tid det er, fortælle, at der netop nu er frygtelige
oversvømmelser, som ødelægger alt i Nordungarn, Slovakiet og Polen. Flere hundrede menneskers liv står
på spil. Vi bør her fra Parlamentets side berolige dem med, at vi er solidariske med dem og føler med ofrene,
og at vi håber, at de ødelæggende oversvømmelser hurtigst muligt vil være ovre. Jeg beder lederne i Parlamentet
om at yde bistand til ofre, hvis dette skulle blive nødvendigt. Der er i øjeblikket snesevis af byer i Nordungarn,
som står helt under vand. Vi håber, at skæbnen og Gud vil stå disse katastroferamte områder bi.

Det største problem med den foreliggende betænkning er, at det for alle de tilstedeværende som
parlamentsmedlemmer er vigtigt at hæve menneskerettighederne op på et højere niveau, dvs. så
menneskerettighederne bliver beskyttet. Tiltrædelse af konventionen forøger imidlertid ikke beskyttelsen af
menneskerettighederne. Det er blot ideologien om Europas forenede stater, der dukker op – og det går vi
ikke ind for, da suveræne lande, medlemsstaterne, allerede har tiltrådt konventionen. Vi er også modstandere
af idéen om, at denne symbolske beslutning skal træffes, idet det antyder, at vi er en del af et stort imperium.

Carlo Casini (PPE). – (IT) Fru formand, hr. López Garrido, fru kommissær, mine damer og herrer! Denne
tiltrædelse er helt sikkert et tegn på en af EU's missioner, nemlig missionen om at forsvare og fremme
menneskerettighederne.

Det er en mission, der allerede fuldt ud er udarbejdet og bevidnes af historien, af den kendsgerning, at de
enkelte medlemsstater i forvejen har tiltrådt Europarådets konvention, samt af gentagelsen af, at de generelle
kriterier i konventionen og medlemsstaternes forfatning nu er en del af den europæiske lovgivning. Så denne
symbolske handling er særdeles vigtig.

Men det er ikke så nemt at omsætte disse ideelle idéer til materielle retsregler. Den foreliggende betænkning
indeholder hovedsagelig og i sidste ende henvisninger til institutionelle spørgsmål og er fuldt ud acceptabel.
Jeg må sige, at jeg også takker hr. Atondo og er forpligtet til at berette, at AFCO, Udvalget om Konstitutionelle
Anliggender – som jeg er formand for – næsten enstemmigt har vedtaget dette dokument. Vi er således
tilfredse med dokumentet, og jeg vil ikke dvæle ved de enkelte elementer deri, fordi vi helt og fuldt går ind
for alt det, som formanden for Rådet og kommissæren har sagt.
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Jeg vil blot gerne komme med et forslag, eftersom udmeldingen omkring den institutionelle tilstedeværelse
af medlemmer af Europa-Parlamentet i Europarådets Parlamentariske Forsamling, når man mødes for at
udpege dommerne, er noget upræcis. Der er efter min mening et lille problem med forholdet mellem
befolkningen i Europa, i EU, og befolkningerne i andre lande. Heldigvis står der i bestemmelserne om
medlemskab af og repræsentation i Europarådets Parlamentariske Forsamling allerede, at der ikke kan være
færre end to medlemmer pr. stat og ikke mere end 18 i det hele. I betragtning af, hvor betydningsfuld EU er,
foreslår jeg, at vi skal sætte grænsen ved 18 medlemmer.

Jeg må imidlertid konkludere – og så vil jeg slutte – at denne beslutning blotlægger et problem, det er værd
at undersøge nærmere, nemlig det problem, vi allerede har fremhævet mange gange, med forholdet mellem
domstolene. Jeg tror, vi skal tænke noget mere over dette problem, men frem for alt på problemet med den
europæiske ånd. Vi er EU, og som fastsat i Lissabontraktatens artikel 2 bygger EU på menneskelig værdighed
og menneskerettigheder – og lighed bygger på menneskelig værdighed. Vi er i Europa ikke enige om dette
punkt, og vi skal derfor nøje reflektere over idéen om menneskelig værdighed, dens begrænsninger og dens
omfang. Det er imidlertid ikke emnet for denne beslutning og denne meget velkomne betænkning. Jeg vil
gerne sige tak til ordføreren.

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Fru formand! EU er og bliver ivrig fortaler for Den Internationale
Straffedomstol og dens rolle med hensyn til at forsvare menneskerettighedernes universelle karakter. Vi
håber alle, at konferencen om revision af Rom-statutten i Kampala virkelig bliver en milepæl i
videreudviklingen af ICC.

Det internationale samfund opfordres til at styrke institutionens retsgyldighed og værne om beskyttelsen
og den yderligere styrkelse af den internationale strafferets selvstændige og effektive karakter. Inden for
rammerne af revisionsprocessen er der allerede blevet fremlagt forskellige forslag, hvoraf det vigtigste
utvivlsomt er forslaget vedrørende aggressionsforbrydelser. Det, der er altafgørende i dag, er dog at gøre det
klart, at Parlamentet gerne vil understrege, at grufulde forbrydelser mod menneskeheden ikke kan gå ustraffet
hen. Det, vi ønsker, er lovgivningsmæssig klarhed og samarbejde mellem så mange af det internationale
samfunds stater som muligt med henblik på at få sat en stopper for straffrihed via fair og uvildig rettergang.

Krigsforbrydere skal føle sig helt sikre på, at de vil komme til at stå til regnskab for deres handlinger. Det er
denne vished om straf, som kan være med til at forhindre tilsvarende handlinger fremover og bane vejen for
forsoning efter voldelige sammenstød.

Vi bekræfter derfor vores totale støtte til ICC og vores troskab over for menneskerettighederne og den
internationale humanitære folkeret og ønsker al mulig held og lykke på konferencen om revision af
Rom-statutten i Uganda.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Fru formand! ICC-konferencen om revision af Rom-statutten er en vigtig
mulighed for at få medlemsstaterne i EU til at forpligte sig til værdier, der for os er af afgørende betydning.
Der er heldigvis blandt europæerne en generel overbevisning om, at de største forbrydelser skal behandles
i retten, og at gerningsmændene skal straffes.

Det er i lyset heraf godt, at konferencen om revision af Rom-statutten finder sted i Afrika. Afrika er et
kontinent, hvor mange forbrydelser endnu ikke er blevet straffet. Domstolen foretager i øjeblikket
undersøgelser i fem afrikanske lande: Kenya, Den Demokratiske Republik Congo, Sudan, Uganda og Den
Centralafrikanske Republik.

Der skal sættes en stopper for straffriheden for dem, der begår forfærdelige forbrydelser mod deres egne
borgere mod andre mennesker uanset deres nationalitet. Domstolens rolle er i den forbindelse helt central.
Hvis ICC havde eksisteret for 70 år siden, havde massakren i Katyń måske aldrig fundet sted. Hvis der er en
effektiv domstol, kan den i sig selv have en præventiv virkning.

De europæiske stater bør styrke ICC med hensyn til dens grundlæggende områder, nemlig efterforskning
og strafferetlig forfølgelse af krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden. Det er vigtigt,
at flere stater tiltræder Rom-statutten, fordi ICC's gennemslagskraft afhænger af samarbejde mellem stater
og internationale organisationer. Alle statslige parter i Rom-statutten bør således være med i et sådant
samarbejde, fordi man ellers ikke vil kunne opnå den gennemslagskraft.

Ana Gomes (S&D). – (PT) Fru formand! Der er vigtige punkter på dagsordenen på konferencen i Kampala
såsom aggressionsforbrydelser. Arrestordren på Omar al-Bashir er dog på nuværende tidspunkt det mest
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markante skridt med hensyn til at konsolidere den universelle jurisdiktion for Den Internationale
Straffedomstol (ICC).

Det var takket være pres fra EU, at Sikkerhedsrådet i FN indbragte forbrydelserne i Darfur for ICC.
Arrestordrerne fra ICC omfatter en arrestordre på den nuværende statschef i Sudan for forbrydelser mod
menneskeheden og krigsforbrydelser.

EU skal i forbindelse med valget i Sudan agere i overensstemmelse med vurderingen fra sine observatører,
der konkluderede, at valget ikke overholdt internationale standarder. Også selv om Omar al-Bashir var blevet
valgt retmæssigt, burde EU alligevel kræve, at han skulle stilles for retten. EU kan ikke blive ved med at sende
modstridende signaler.

Det er bydende nødvendigt, at præsident Omar al-Bashir overgives til ICC. Det vil sende et kraftigt signal og
afskrække andre diktatorer med hensyn til at anvende vold mod befolkningen. Hvis man svigter i den sag,
vil det få den modsatte virkning.

Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg vil tale om EU's tiltrædelse af den europæiske
menneskerettighedskonvention. Jeg vil gerne understrege, at jeg tager ordet som jurist.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på EU-Domstolens rolle i forbindelse med udlægningen af EU's tiltrædelse af
den europæiske konvention. Især skal kravet i den europæiske menneskerettighedskonvention om, at en
sagsøger skal have udtømt de nationale retsmidler, inden der rettes henvendelse til Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol, omsættes til en procedure, der vil give EU-Domstolen mulighed for i hver
enkelt sag at træffe afgørelse som sidste nationale retsmiddel, inden Domstolen i Strasbourg kigger på sagen.
Jeg tænker her hovedsagelig på sager, hvor medlemsstaterne anvender EU-lovgivning, og medlemsstaterne
sagsøges af individuelle sagsøgere efter anvendelse af den pågældende EU-lovgivning. Domstolen i
Luxembourg skal først have mulighed for at anvende konventionen i disse tilfælde. Vi må ikke glemme, at
Domstolen i Luxembourg har anvendt konventionen i årevis. I relation hertil vil jeg gerne minde om Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen mellem Bosphorus Airlines og Irland i 2005. Jeg
citerer: "Beskyttelse af grundlæggende rettigheder ved hjælp af fællesskabsret kan skønnes at svare til
beskyttelsen i konventionssystemet".

Sammen med mine kolleger glæder jeg mig over EU's tiltrædelse af konventionen, men samtidig beder jeg
om en meget grundig analyse af den procedure, vi iværksætter, da vi skal beskytte borgernes interesser og
samtidig bevare det, der fungerer godt.

Paulo Rangel (PPE). – (PT) Fru formand! Jeg vil gerne understrege, at det er med stor tilfredshed – kan vi
vist godt sige – at Det Europæiske Folkepartis Gruppe (De Kristelige Demokrater) og de portugisiske
medlemmer i gruppen ser, at EU går i gang med processen mod tiltrædelse af den europæiske konvention
til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

I bund og grund kan vi i et land som Portugal – der altid har været i front vedrørende menneskerettighederne
med afskaffelse af slaveriet i Portugal helt tilbage i 1761, og som var foregangsmand med hensyn til afskaffelse
af dødsstraffen – helt klart kun være interesseret i at bakke op om denne tiltrædelsesproces.

Jeg vil dog gerne gøre opmærksom på, at vi mener, det er særdeles vigtigt, at Parlamentet overvåger EU's
proces mod tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder. Vi mener, at dette er uhyre vigtigt set ud fra et teknisk, juridisk og politisk synspunkt,
fordi Parlamentet selv er et forum for menneskerettigheder, og et forum, hvor menneskerettigheder er af
stor betydning. Jeg vil også gerne have, at man bemærker sig, at vi anser det for at være særdeles vigtigt, at
vi er i kontakt med mange tredjelande – det er et særdeles vigtigt signal, vi sender til de medlemmer af
Europarådet (EU's indtræden i Europarådet), der ikke er medlemmer af EU.

For disse medlemmer af Europarådet er det et signal om styrke, om EU's engagement i forhold til situationen
og det demokratiske niveau i de respektive lande samt om respekt for de grundlæggende rettigheder.

Milan Zver (PPE). – (SL) Fru formand, mine damer og herrer! Det er ved at være noget tid siden, at
menneskerettigheder og frihedsrettigheder var begrænset til kun at være et spørgsmål for de enkelte
nationalstater. Det gør det overflødigt at drøfte det grundlæggende dilemma med hensyn til, om EU skal
bygge på mellemstatslige aftaler, eller om det skal blive til en slags overnational stat. Jeg synes, at EU's
tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention er et skridt i retning af at udvide de menneskelige
frihedsrettigheder og den enkeltes frihed. Dette initiativ vil også give en merværdi, og vi skal have det som
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vores mål at gøre EU til et område, hvor standarden for de menneskelige frihedsrettigheder er på det højeste
niveau i verden.

Når det så er sagt, mener jeg ikke, at EU lige pludselig går hen og bliver en frihedens oase, bare fordi man har
tilsluttet sig konventionen. Der vil tværtimod fortsat ske brud på menneskerettighederne og
frihedsrettighederne, men det er vigtigt, at disse rettigheder og frihedsrettigheder ikke er systematisk og
institutionelt truet.

Vi må styrke domstolenes og de øvrige strukturers funktionsmåde og afgrænse deres kompetenceområder,
og med disse ord vil jeg gerne afslutte mit indlæg.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne sige noget om emnet for dagens
forhandlinger. Man må huske på, at Afrika desværre er et kontinent, hvor der har været en lang række tilfælde,
hvor der hyppigt er blevet begået strafbare handlinger og folkedrab. EU må i denne situation ikke forholde
sig passivt. Den Internationale Straffedomstol i Kampala spiller heldigvis en stadig vigtigere rolle vedrørende
foranstaltninger til bekæmpelse af disse forbrydelser. Forbrydere skal vide, at de aldrig kan forblive ustraffet
nogetsteds. I den forbindelse hører jeg til blandt dem, der så afgjort går ind for, at EU giver sin støtte til ICC's
arbejde. Jeg formoder, at der i dag ikke kan rejses nogen som helst tvivl herom. Jeg synes, vi bør drøfte og
overveje, hvad vi kan gøre, for at Domstolen i Kampala kommer til at fungere endnu mere effektivt.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Fru formand! Som allerede nævnt er EU's tiltrædelse af denne
konvention frem for alt en symbolsk handling. Desuagtet tror jeg, at det kun kan forstærke
integrationsprocessen, og at det er et yderligere skridt i retning af politisk harmonisering i EU.

Ud over denne symbolværdi har denne juridiske foranstaltning også praktisk betydning for EU's
menneskerettighedspolitik. Det vil rent formelt også få sat en stopper for EU's dobbeltmoral på området. EU
var, må man sige, ikke tidligere forpligtet til at overholde menneskerettighederne. Men fra nu af er EU's love
underkastet ekstern juridisk kontrol, hvor man vil overvåge, om konventionen bliver overholdt.

En yderligere praktisk fordel ved EU's tiltrædelse af konventionen er, at der bliver garanti for beskyttelse ikke
alene for EU-borgere og andre personer i EU, men også for samtlige personer, der falder inden for EU's
jurisdiktion uden for EU's område. Personlig glæder jeg mig over idéen om, at det bliver EU's mål fuldt ud at
overholde paragrafferne i konventionen i forbindelse med alle eksterne relationer og aktiviteter.

Det er vigtigt, at den fremlagte betænkning omhandler de eventuelle tekniske og administrative komplikationer
i hele processen, og at der er forslag om, hvordan man reducerer kompleksiteten mest muligt. EU bør som
ikkestatslig part, der tiltræder en konvention, som er udarbejdet for stater, være varsom med ikke at stille
krav om unødvendige ændringer af konventionen eller af det relaterede juridiske system. Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol er i forvejen meget hårdt presset. Desuden kan unødvendige komplikationer
svække legitimiteten og populariteten med hensyn til processen med EU's tiltrædelse af konventionen.

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg har været medlem af Parlamentet i
næsten et år nu, og jeg er ved at vænne mit til det, som det er umuligt at vænne sig til, nemlig at forhandlingen
om hver enkelt betænkning følger samme mønster. Der er vel omkring 20 eller 30 af os til stede her i
plenarsalen ud af næsten 800 parlamentsmedlemmer, og nogle få af os er her oven i købet ikke af pligtfølelse,
men simpelthen fordi vi ikke ønsker at stemme i henhold til partilinjen, men på baggrund af personlig
overbevisning og fornuftige oplysninger – og vi har alle haft de samme erfaringer. Vi stiller nogle spørgsmål,
men får aldrig svar på dem, undtagen evt. i form af nogle generelle udsagn. Jeg beder oprigtig talt kommissæren
med ansvar for menneskerettigheder om at gøre en undtagelse denne gang og give et præcist svar på mit
spørgsmål. Spørgsmålet går ud på at få at vide, hvilken merværdi og fordel, der set ud fra de europæiske
borgeres synsvinkel er ved EU's tiltrædelse af den konvention om menneskerettigheder, som hver enkelt
EU-medlemsstat i forvejen har tiltrådt. Jeg beder venligst kommissæren om at give et enkelt eksempel, der
viser, hvad nyt denne tiltrædelse vil bringe borgerne i Europa, for så vidt angår beskyttelse af deres
menneskerettigheder. Jeg takker på forhånd kommissæren for endelig og for en gangs skyld at gøre en
undtagelse fra hovedreglen.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Det at blive medlem af
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er et afgørende skridt med hensyn til EU's udvikling, idet de
to garantisystemer befæster beskyttelsen af de individuelle grundlæggende rettigheder, både i og uden for
de 27 EU-lande, hvis vi tager alle medlemmer af Europarådet i betragtning. Det er derfor en lejlighed vi ikke
må lade gå fra os, og en lejlighed, vi har ventet på i mange år.
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Doktrinen og loven – både for EU-Domstolen og Domstolen i Strasbourg – har nu i en rum tid udviklet sig
i retning af dette øjeblik eller har snarere banet vejen for dette mål, for efter min opfattelse er det et mål. Det
er et mål for os alle. Jeg er derfor nødsaget til at nævne, hvor vigtig tiltrædelsen er for alle EU's borgere, der
dermed kan indbringe sager mod en EU-institution eller en -medlemsstat for Domstolen i Strasbourg som
følge af den større beskyttelse, de nyder.

Jeg vil nu runde af i forvisning om, at de to domstoles uafhængighed forbliver uændret, sådan som det klart
er præciseret og stadfæstet i betænkningen – og her vil jeg gerne rose min kollega for den foreliggende
betænkning – og harmonerer med alle vores ønsker, naturligvis undtagen samarbejdet mellem de to
institutioner, der overholder deres egne ansvarsområder.

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne præcisere to ting. For det første er de artikler,
der er i chartret om grundlæggende rettigheder, og som også er i den europæiske
menneskerettighedskonvention, de samme og betyder det samme, dvs. artikel 52 og 53 i chartret, og der er
således ingen selvmodsigelse.

For det andet er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols jurisdiktion overstatslig. Hvis nogen ønsker
at henvende sig til Domstolen i Strasbourg på baggrund af en EU-beslutning eller anvendelse af
EU-lovgivningen, vil de først skulle henvende sig til EU-Domstolen med henblik på en præjudiciel afgørelse.

Jeg er godt klar over, at EU-modstandere altid gerne vil stemme imod Europa, men for i det mindste at udvise
lidt respekt over for Parlamentet bør de læse hr. Jáureguis betænkning, hvor det hele står forklaret meget
tydeligt.

Diego López Garrido, formand for Rådet. – (ES) Fru formand! Med hensyn til det første punkt vedrørende
konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder vil jeg gerne
deltage i lykønskningen af ordførerne og samtidig lykønske Kommissionen med den særdeles hurtige
fremlæggelse af et forhandlingsudkast. Jeg glæder mig også over hr. Duffs indlæg, hvor han tydeligt tilkendegav,
at den regering der er nu dannet i Det Forenede Kongerige mellem det britiske Konservative Parti og Det
Liberale Demokratiske Parti, fuldt ud tilslutter sig EU's undertegnelse af den europæiske
menneskerettighedskonvention, så vi kan overholde Lissabontraktaten.

Nogle af hr. Duffs landsmænd sagde dog præcis det modsatte: repræsentanter for De Europæiske Konservative
og Reformister og repræsentanten for Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati – som dog ikke er britisk
– samt fru Sinclaire og efterfølgende fru Morvai, der ganske klart spurgte, hvorfor EU skal tiltræde den
europæiske menneskerettighedskonvention, hvis medlemsstaterne allerede er parter i den.

Der er sket det, at medlemsstaterne har overført nogle af deres kompetencer og beføjelser til EU, så de ikke
udøves af medlemsstaterne selv, men af EU. EU kunne derfor teoretisk overtræde den europæiske
menneskerettighedskonvention. Dette er tilfældet, medmindre man mener, at EU ikke har nogen beføjelser
eller kompetencer overhovedet, men EU har altså de beføjelser og kompetencer, der er blevet overdraget af
medlemsstaterne. Det er derfor ikke nok, at medlemsstaterne tiltræder konventionen. EU skal også tiltræde
den for at fuldende beskyttelsen af menneskerettighederne i hele EU.

Jeg kan ikke forstå, at mennesker, som f.eks. repræsentanterne for de to grupper, jeg lige nævnte, der har
udvist tydelig EU-skepsis, afviser overnational kontrol med EU. Det er fuldstændig selvmodsigende, at
personer, der ønsker, at EU skal kontrolleres, eller mener, at alt, hvad EU gør, er dårligt, eller at forskruede
bureaukrater altid handler forkert, afviser overnational kontrol med EU. Det er fuldstændig selvmodsigende.
Der er andre grunde, som vedrører menneskerettigheder, eller som vedrører en international organisation,
der forsvarer menneskerettigheder, som er mere legitime, stærkere og mere solide. Der kan være andre
grunde, men ikke dem, der er nævnt.

Jeg mener, at behovet for at tiltræde konventionen er indlysende, og jeg mener også, at det skal ske i den
hastighed, som Kommissionen allerede er begyndt at handle med. Som hr. Méndez de Vigo sagde, har
Kommissionen handlet hurtigt, og Rådet skal gøre det samme. Jeg er sikker på, at mandatet til at indlede
forhandlingerne vil blive vedtaget den 4. juni af Rådet for retlige og indre anliggender i Bruxelles, så han
behøver ikke være urolig.

Hvad angår spørgsmålet om Den Internationale Straffedomstol, er konferencen om revision efter min mening
et særdeles vigtigt møde. Det er et meget vigtigt møde, som formandskabet, som jeg repræsenterer i dag, vil
deltage i med henblik på klart at fastslå og bekræfte, at medlemsstaterne skal samarbejde med Den
Internationale Straffedomstol, og at de skal arbejde i denne retning – naturligvis med udgangspunkt i
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komplementaritetsprincippet, som er et grundlæggende princip for Den Internationale Straffedomstols
arbejde.

Jeg er enig i et af hovedformålene med denne konference, nemlig at medtage aggression og lade muligheden
for at forsinke udleveringen af mulige krigsforbrydere i syv år udgå af Romstatutten. Jeg er også enig i det
spørgsmål, der drøftes – et forslag, som Belgien har fremsat – med hensyn til, om brugen af bestemte våben
i væbnede konflikter i sig selv kan være en forbrydelse.

Under alle omstændigheder vil formandskabet fremsætte en erklæring til støtte for Den Internationale
Straffedomstol og vil også vurdere, hvilken betydning den har haft. Jeg antager endvidere, at mange
medlemmer vil deltage i forhandlingerne på Kampalakonferencen. Jeg mener derfor, at dette er en meget
vigtig konference, som har stor politisk, symbolsk og retlig betydning, idet der vil blive truffet beslutninger,
som vil påvirke retsakter.

Jeg takker naturligvis Parlamentet for at have afholdt denne forhandling i dag og dermed givet os mulighed
for at bekræfte vores fælles værdier og samtidig erindre, at vi – når vi taler om Den Internationale
Straffedomstol – grundlæggende taler om mennesker, der har været udsat for de grusomheder, som vi søger
at forfølge gennem Romstatutten, og at det i sidste ende handler om at bekæmpe straffrihed og tydeligt
tilkendegive, at der ikke er plads til straffrihed i det 21. århundrede.

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Chartret om grundlæggende rettigheder
og menneskerettighedskonventionen er ekstraordinære tekster. De er fundamentet for de værdier, vi har
bygget vores samfund og EU på. De er efter min mening alt for vigtige og alt for historiske til at blive overladt
til partipolitisk polemik. Jeg må sige, at jeg er meget stolt over, at vi på dette tidspunkt i opbygningen af EU
kan fortsætte med at omsætte chartret om grundlæggende rettigheder til praksis og tiltræde
menneskerettighedskonventionen.

Når jeg hører, hvad ordføreren, Diego López Garrido, og medordførerne, Cristian Dan Preda og Kinga Gál,
har sagt på Parlamentets vegne, ved jeg, at De også er særdeles bevidste om den historiske opgave, der nu er
i vores hænder. Merværdien af tiltrædelsen er forklaret udførligt i disse tekster og i bidragene fra mange af
medlemmerne.

Medlemsstaterne har alle tiltrådt konventionen, men de har også – som formanden for Rådet netop har
forklaret – overdraget betydelige kompetencer til EU. Det er derfor normalt, at EU, når det handler som en
europæisk union, underlægges den samme eksterne kontrol under den specialiserede
Menneskerettighedsdomstol som medlemsstaterne.

Som et meget konkret eksempel vil jeg nævne, at en afgørelse, som Kommissionen har truffet mod en branche
på området for konkurrencelovgivning, vil kunne indbringes direkte for Menneskerettighedsdomstolen i
Strasbourg, hvilket er meget vanskeligt at gøre i dag. Som De allerede har påpeget, vil der være mange meget
konkrete eksempler: konkrete eksempler, som vil hjælpe borgerne, fordi – og dette er noget nyt – de nu får
en dobbelt garanti. Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg vil dømme på grundlag af chartret om
grundlæggende rettigheder, som jo er bindende for alle medlemsstater. Dét skal siges klart én gang for alle.

Jeg kan ikke forstå, hvordan nogen, der med et folkevalgt mandat, og som er valgt af borgerne, kan så tvivl
om de samme borgeres rettigheder. Det er bedre, at borgerne har dobbelte rettigheder end ingen rettigheder.
Her giver vi dem dobbelte rettigheder, og det er, hvad Europa handler om. Europa handler om rettigheder
til europæiske borgere, og jeg er stolt over, at Parlamentet går i brechen for disse rettigheder. Ja, vi har nu
menneskerettighedsinstrumenter, som sikrer, at borgerne ved, at de kan gå til domstolene for at få deres
rettigheder taget alvorligt.

Spørgsmålet om, hvorvidt vi nu skal være part i menneskerettighedskonventionen, er ikke længere relevant,
fordi artikel 6 i traktaten forpligter EU til at tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention. Vi
behøver derfor ikke længere drøfte dette, fordi det er allerede gjort.

Vi burde også vide, at denne tiltrædelse overhovedet ikke vil berøre de enkelte medlemsstaters position med
hensyn til konventionen, så længe der ikke er tale om en europæisk lov. Det vil fortsat være tilfældet. Det
individuelle forhold mellem en medlemsstat og konventionen vil forblive fuldstændig uændret. Vi vil nu
opnå yderligere garantier med hensyn til EU-lovgivningen.

Risikoen for indbyrdes uoverensstemmende retsafgørelser skal naturligvis analyseres. Dette spørgsmål
analyseres i øjeblikket, og jeg takker ordføreren for at have bragt spørgsmålet på bane. Indtil videre vurderes
det, at disse uoverensstemmelser er minimale, fordi konventionen allerede er en del af de standarder, som
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Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg i dag tager i betragtning, og fordi konventionen vil fungere
som en minimumsstandard. Kommissionen forventer, at retspraksis i Strasbourg og Luxembourg vil udvikle
sig harmonisk og nærme sig hinanden i de kommende år.

Jeg vil nu gå videre til mere specifikke spørgsmål.

Hvad angår domstolsordning, så angår dette spørgsmål ikke Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
eller Den Europæiske Unions Domstol. Det er i øjeblikket et spørgsmål, der vedrører den britiske
domstolsordning, og jeg er allerede begyndt at drøfte det med den britiske regering for at afdække, om den
kan revidere denne ordning, som i visse tilfælde bestemt kan være særdeles skadelig, f.eks. når vi taler om
pressefrihed.

Parlamentet har indtil videre under ordførernes ledelse gjort et godt stykke arbejde. Jeg sætter min lid til, at
Parlamentet fortsat vil deltage i en proces, som bestemt bliver en vanskelig proces, en lang proces, hvor vi
skal løse de tekniske problemer – og tekniske problemer kan blive meget politiske – så jeg sætter min lid til,
at Parlamentet fortsat vil deltage i denne meget vanskelige opgave.

Hvad angår forholdet mellem Parlamentet og Europarådets Parlamentariske Forsamling, vil jeg overlade det
til Parlamentet. Hvis De har brug for en hjælpende hånd, står jeg klar, men det er medlemmerne af
parlamenterne selv, der skal finde et fælles grundlag, og jeg mener ikke, det burde være så vanskeligt.

Med hensyn til Den Internationale Straffedomstol har Parlamentet allerede modtaget anklageren,
hr. Moreno-Ocampo, og formanden for Den Internationale Straffedomstol, hr. Song. Dette var efter min
mening et meget stærkt politisk signal fra Parlamentet om, at Parlamentet tager menneskerettigheder alvorligt
– ikke kun i Europa, men også uden for Europa.

Vi mener også, at Kampalakonferencen er årtiets vigtigste internationale konference vedrørende international
retsforfølgelse. Vi skal sørge for, at den får betydning. Også her sætter jeg min lid til Parlamentet, fordi jeg
ved, at medlemmerne vil være til stede og give deres mening til kende i Kampala.

Vi ved, at EU har spillet og vil spille en vigtig rolle ved at integrere resultaterne af konferencen i dets politikker
om international retsforfølgelse, i dets bistand til tredjelande og navnlig i alle de forhandlinger, der vil finde
sted i de kommende måneder og år. Vi vil især fortsat støtte national opbygning af kapacitet med henblik
på at styrke de nationale jurisdiktioner og sætte dem i stand til at gennemføre troværdige og effektive nationale
undersøgelser og retssager i forbindelse med forbrydelser i henhold til Romstatutten.

Vores politik i den henseende er uændret og usvækket, men vi har nu et nyt redskab, og dette nye redskab
er Lissabontraktaten, som giver os en ny kapacitet til at være mere vedholdende og mere effektiv i vores
støtte til Domstolen. I overensstemmelse med Parlamentets opfordring, som er anført i beslutningen, og
som kom til udtryk under forhandlingen, vil næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant
sammen med sine tjenestegrene fortsat resolut fremme universel tiltrædelse til Romstatutten. Vi vil gøre det
systematisk i alle vores drøftelser med partnere uden for Europa.

Der var to meget specifikke spørgsmål, som jeg gerne vil besvare ganske kort.

Det første var, om en arrestordre mod præsident al-Bashir er en del af løsningen eller en del af problemet.
Kommissionen mener bestemt, at arrestordren er en del af en langsigtet løsning, fordi den viser, at retfærdighed
er umiddelbart forestående med oprettelsen af Domstolen. Uanset hvem denne person er, selv om det er en
statsleder, og selv om arrestordren ikke umiddelbart håndhæves, så vil den aldrig blive ophævet, fordi Den
Internationale Straffedomstol er en permanent domstol, så jeg kan forsikre Dem om, at EU fortsat vil opfordre
Sudan til fuldt ud at samarbejde med Domstolen.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt Kommissionen vil fremlægge ændringsforslag på mødet i Kampala,
er svaret "nej", fordi EU som sådan ikke er part – det er medlemsstaterne, der skal forhandle ændringsforslag.
Kommissionen vil dog spille en aktiv rolle i konferencens evalueringsdel, og vi regner med, at det spanske
formandskab vil lede de europæiske nationer, så deres stemme vil gøre en stor forskel på denne konference.

Ramón Jáuregui Atondo, ordfører. – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne takke alle, der har talt, fordi langt de
fleste af dem har udtrykt en særdeles positiv holdning til den tiltrædelsesaftale, som vi stemmer om i morgen.
Holdningen har faktisk været næsten enstemmig.

Jeg vil navnlig takke fru Reding for at have givet os mulighed for at samarbejde, da vi står over for meget
komplekse forhandlinger, og da Parlamentet efter min mening skal følge disse forhandlinger meget tæt.
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Jeg vil gerne besvare et par spørgsmål og præcisere et par ting i en fart. Tiltrædelse er ikke en symbolsk
handling. Tiltrædelse har retlig betydning. Nogle spørger, hvad meningen er, og hvad det tilfører. Jeg vil give
et eksempel.

Lad os antage, at der i udvælgelsesprøver til udvælgelse af EU-institutionernes personale diskrimineres mod
f.eks. ungarske advokater af tekniske grunde eller uden grund overhovedet. Hvor skal de ungarske advokater
indgive deres klage? Til Den Europæiske Unions Domstol. Hvad tilfører tiltrædelsen? Den giver disse advokater
mulighed for at indgive deres klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis Den Europæiske
Unions Domstol ikke anerkender deres ret til ligestilling. Det er en ny domstol, det er en ny mulighed for at
garantere grundlæggende menneskerettigheder, herunder retten til ligestilling. Det er derfor klart, at denne
begivenhed ikke er et symbolsk bidrag, men et retligt bidrag.

Jeg vil gerne præcisere to ting. Flere medlemmer har udtrykt et ønske om, at forhandlingerne ikke begrænses
til tiltrædelsen til den europæiske menneskerettighedskonvention, men at de protokoller, der er oprettet
under konventionen i årenes løb, gennemføres, herunder navnlig de protokoller, der henviser til de rettigheder,
som anerkendes i chartret om grundlæggende rettigheder, da det vil skabe ækvivalens mellem de to
dokumenter.

Endelig opfordrer Parlamentet også Europarådet samt dets organer og myndigheder til at tiltræde
konventionen, fordi det vil støtte anerkendelsen af det universelle system til beskyttelse af
menneskerettighederne, herunder den europæiske socialpagt, der blev undertegnet i Torino.

Formanden. - Jeg har modtaget et beslutningsforslag(1) fremsat som afslutning på forhandlingen.

Forhandlingen under ét er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag den 19. maj 2010.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Elena Oana Antonescu (PPE), skriftlig. – (RO) Lissabontraktatens ikrafttræden sikrer den retlige ramme for
EU's tiltrædelse til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder (ECHR), så EU bliver den 48. part, der tiltræder konventionen. EU's tiltrædelse til den
europæiske menneskerettighedskonvention supplerer det beskyttelsesniveau, som fastlægges ved
Lissabontraktaten gennem chartret om grundlæggende rettigheder, der er retligt bindende.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg vil få myndighed til at udøve retlig kontrol med
EU-institutioners, -organers og -agenturers handlinger, herunder afgørelser, der træffes af EU-Domstolen,
hvad angår overholdelse af konventionen, hvilket skaber et ekstra lag af retlig kontrol med de grundlæggende
rettigheder i EU. Efter EU's tiltrædelse vil konventionen udgøre minimumsstandarden for beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i Europa og vil blive anvendt på et obligatorisk
grundlag, navnlig i situationer, hvor det beskyttelsesniveau, som EU sikrer, er lavere end det, der sikres ved
konventionen.

Både medlemsstaterne og Kommissionen skal efter min mening udforme informationsmateriale, som
forklarer alle implikationer og konsekvenser af tiltrædelsen, så EU's borgere fuldt ud forstår betydningen af
denne proces.

Corina Creţu (S&D), skriftlig. – (RO) EU's tiltrædelse til den europæiske konvention til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder er et logisk skridt i forlængelse af Lissabontraktatens
ikrafttræden og uddyber integrationen og udviklingen af et fælles politisk område. EU's tiltrædelse til den
europæiske menneskerettighedskonvention vil sikre øget sammenhæng mellem EU og de lande, der er med
i Europarådet og dets paneuropæiske menneskerettighedssystem.

Det vigtigste resultat af tiltrædelsen til den europæiske menneskerettighedskonvention er, at den vil sikre
borgerne beskyttelse mod EU's handlinger svarende til den beskyttelse, de har mod medlemsstaternes
handlinger. Dette er et betydeligt skridt, eftersom medlemsstaterne har overdraget vigtige beføjelser til EU.
Det er logisk at have mulighed for at appellere afgørelser truffet af EU som helhed til Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol. Når vi taler om europæisk borgerskab, skal vi også tilføre det specifikt indhold,
hvilket omfatter denne mulighed.

(1) Se protokol.
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Jeg håber, at dette yderligere instrument, som de europæiske borgere får adgang til, vil blive lettilgængeligt,
og navnlig at beslutningen om at tiltræde konventionen vil hjælpe med at skabe en mere sammenhængende
ramme for menneskerettigheder i EU.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), skriftlig. – (PL) I forbindelse med de kommende forhandlinger
om EU's tiltrædelse til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder vil jeg gerne henlede opmærksomheden på spørgsmålet om eksterne relationer. Dette er
et område, som i særlig grad vil blive berørt af EU's tiltrædelse til konventionen. Hvorfor? Jeg vil for det første
minde om, at EU-Domstolen under Lissabontraktaten har meget begrænset jurisdiktion på det
udenrigspolitiske område. Tiltrædelsen til konventionen vil delvist kompensere for disse begrænsninger ved
at sikre eksternt retligt tilsyn med alle aspekter af EU's aktiviteter. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
i Strasbourg vil få myndighed til at vurdere, hvordan EU overholder de grundlæggende rettigheder inden for
alle EU's aktivitetsområder, også det udenrigspolitiske. Dernæst behøver jeg ikke minde om, hvor ofte
spørgsmålet om nødvendigheden af at respektere menneskerettighederne kommer op i EU's relationer med
tredjelande, herunder i Parlamentet. Tiltrædelsen til konventionen vil derfor styrke EU's troværdighed i
menneskerettighedsdialogen med tredjelande. Der er ingen tvivl om, at EU ved overdragelsen af tilsynet til
Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg vil få mulighed for at styrke menneskerettighedsaspektet af
udenrigspolitik og -sikkerhed og derigennem fremme idéen om menneskerettigheder mere effektivt i hele
verden, for så vidt EU selv tager sine forpligtelser på menneskerettighedsområdet seriøst. Vi må håbe, det er
sådan, det bliver.

Jarosław Kalinowski (PPE). skriftlig. – (PL) EU's tiltrædelse til konventionen til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder er uden tvivl et skridt i den rigtige retning i
processen for at sikre lige og retfærdige rettigheder til vores borgere. Vi skal sikre, at dens principper
opretholdes i alle medlemsstater. Dette vil forbedre den lovgivningsmæssige sammenhæng mellem EU og
landene i Europarådet og vil øge det antal institutioner, som borgerne kan appellere til, hvis deres rettigheder
krænkes. Det vil også styrke betydningen og troværdigheden af Parlamentets mange initiativer på området
for beskyttelse af grundlæggende frihedsrettigheder, som hvert enkelt menneske har ret til. Vi må dog ikke
glemme, at EU – ud over at opretholde rettighederne for mennesker i tredjelande – først og fremmest skal
sikre, at disse rettigheder ikke krænkes i medlemsstaterne.

Alexander Mirsky (S&D), skriftlig. – (LV) Der er et land i EU, hvor menneskerettighederne og de
grundlæggende frihedsrettigheder er blevet krænket gennem næsten 20 år for omkring 20 % af befolkningen.
På trods af dette blev Letland optaget i EU i 2004. Under Letlands tiltrædelsesforhandlinger lovede den lettiske
regering den daværende kommissær med ansvar for udvidelse, Günther Verheugen, at den ville løse problemet
med ikkestatsborgere, men problemet er trods disse løfter endnu ikke blevet løst. Det betyder, at ca. 340 000
ikkestatsborgere lever inden for EU's territorium. I Letland er de andenrangsmennesker, som ikke har tilladelse
til at arbejde inden for den offentlige sektor eller indtage officielle embeder – ikke engang i områder, hvor
mere end 60 % af befolkningen er ikkestatsborgere. Der er en by i Letland, Daugavpils, hvor mere end 90 %
af befolkningen er russisktalende. På trods af dette er brugen af russisk som officielt sprog i byen forbudt, og
30 % af befolkningen har ikke stemmeret ved lokalvalg. Medlemmer af lokalråd, som er valgt i en russisktalende
by, må ikke bruge deres modersmål på møder. Det er grotesk, at Kommissionen til dato hverken har fundet
de nødvendige argumenter eller den nødvendige tid til at få den lettiske regering til at sætte en stopper for
denne forskelsbehandling på grund af sprog. Det er afgørende, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som
omgående kan undersøge situationen i Letland, ellers kan jeg ikke se nogen mening i EU's tiltrædelse til
konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Vi skal tydeligt
og utvetydigt tilkendegive, at der er et land i EU, hvor rettighederne for mere end 25 % af befolkningen kynisk
er blevet krænket gennem mange år.

Rafał Trzaskowski (PPE), skriftlig. – (PL) Når vi taler om EU's tiltrædelse til den europæiske
menneskerettighedskonvention, taler vi om en proces, der nu har varet 10 år, og om frygt for bl.a. konkurrence
mellem EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dette vil bestemt skabe problemer
med hensyn til EU-Domstolens jurisdiktion og autonomi. Jeg mener dog, at det, som vi har opnået efter disse
10 år, kan sikre komplementaritet mellem de to systemer, så måske vi skal bevæge os væk fra denne hierarkiske
tankegang. EU-Domstolen har længe fulgt arbejdet ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg og
omvendt. De to systemer findes side om side, og der er ingen konkurrence mellem dem, så måske denne
frygt er ubegrundet. Vi har brug for tiltrædelsen til konventionen af symbolske grunde, men vi har først og
fremmest brug for konventionen, fordi den vil supplere systemet til beskyttelse af menneskerettighederne i
EU og vil tilføre EU øget troværdighed i borgernes øjne, fordi de vil opnå beskyttelse mod EU og EU's
institutioner og ikke kun mod medlemsstaterne, som det har været tilfældet indtil videre. Vi skal derfor være
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glade for, at systemet styrkes. Vi har dog brug for en vis loyalitet, så vi ikke underminerer systemets
troværdighed. Derfor foreslår vi, at medlemsstaterne ikke retsforfølger hinanden i spørgsmål om EU-lovgivning
ved at bruge de muligheder, som konventionen giver.

14. Stockholmhandlingsplan (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er redegørelser fra Rådet og Kommissionen om
Stockholmhandlingsplanen.

Den forrige forhandling var særdeles interessant, men vi har overskredet den tildelte tid, så jeg vil anmode
alle, der har taletid, om strengt at overholde den tildelte tid.

Diego López Garrido, formand for Rådet. – (ES) Fru formand! Det europæiske område med frihed, sikkerhed
og retfærdighed er én af EU's største bedrifter. Det er et af fremskridtene i samarbejdet mellem medlemsstater,
samarbejdet på det civile område og det strafferetlige område og den interne sikkerhed. Det er et af de vigtigste
resultater af det europæiske projekt og et af de resultater, der er kommet tættest på at opnå det, som EU aldrig
har opnået, nemlig at skabe en relation til offentligheden.

Det er bestemt det aspekt af EU's politikker, som i henhold til borgerne tilfører størst værdi til de vigtigste
aspekter af deres dagligdag, så de kan nyde deres frihedsrettigheder, herunder f.eks. sikkerhed. Det er uden
tvivl et af de største resultater for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Der var endda nogle afgørelser, som blev vedtaget af Rådet i forbindelse med området med frihed, sikkerhed
og retfærdighed inden Lissabontraktaten – da området praktisk talt var mellemstatsligt – som vedrører det
emne, vi drøftede tidligere: undersøgelsen af folkemord, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser
på nationalt plan.

Rådets afgørelse af 13. juni 2002 og 8. maj 2003 gav f.eks. medlemsstaterne kapacitet til at samarbejde på
nationalt, mellemstatsligt niveau med henblik på at forfølge sådanne forbrydelser, der desværre – og vi husker
alle tilfældet med general Pinochet – endda er omhandlet i lovgivningen i nogle medlemsstater.

Spanien har – for ikke at nævne andre lande – f.eks. det, der kaldes universel retfærdighed, hvilket betyder,
at meget alvorlige forbrydelser kan retsforfølges i landet, selv om de er begået uden for det, også selv om det
betyder et brud på strafferettens hellige princip om territorialitet. Nogle lande har i praksis givet afkald på
dette princip, hvor forbrydelser, der er særlig uacceptable og dybt skadelige for menneskets værdighed, kan
retsforfølges selv uden for det territorium, hvor de er blevet begået.

Et aspekt af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er Stockholmprogrammet på et tidspunkt, hvor
Lissabontraktaten allerede åbner op for området – ikke kun for det mellemstatslige samarbejde, men også
for det samarbejde, som EU alene og tydeligvis tegner sig for. Dette gælder navnlig EU-metoden, og Parlamentet
og EU-Domstolen får derfor ledende roller, som de ikke tidligere havde.

Stockholmprogrammet er særdeles vigtigt, og derfor glæder vi os over Rådets vedtagelse af det i
december 2009 og efterfølgende Det Europæiske Råds vedtagelse. Det er et program, der fastlægger et klart
arbejdsprogram for EU og medlemsstaterne, og som placerer borgernes interesser og behov øverst i
prioriteringerne for de næste par år.

Det er derfor et særdeles vigtigt program. Ved programmet forpligtes – og nu vil jeg om forlov endnu en
gang henvise til den forrige forhandling – medlemsstaterne til at samarbejde med Den Internationale
Straffedomstol i forbindelse med retsforfølgelsen af folkemord og forbrydelser mod menneskeheden, så de
ikke forbliver ustraffet. Det er en del af Stockholmprogrammet, som blev vedtaget ved udgangen af sidste
år under det svenske formandskab.

Vi taler derfor om et særdeles vigtigt program, som skal gennemføres og fastlægges i detaljer. I den henseende
anerkender vi betydningen af Kommissionens meddelelse med titlen "Et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed for EU’s borgere – Handlingsplan om gennemførelse af Stockholmprogrammet", som omhandler
initiativer, der kan hjælpe med at gennemføre programmet.

Stockholmprogrammet sætter os i stand til at bygge videre på tidligere resultater og imødegå nye udfordringer,
samtidig med at vi udnytter de nye muligheder, som Lissabontraktaten giver os. Det er en ny æra. Institutionelt
er det nok nærmest i vid udstrækning en sand revolution – hvis jeg må tale i så emfatiske vendinger – fordi
det er en sand retlig og institutionel revolution, når et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som
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tidligere udelukkende var omfattet af et mellemstatsligt samarbejde, nu tydeligt er blevet en del af
EU-samarbejdet. Dette begynder at tage form i det vigtige Stockholmprogram. Rådet anerkender den
betydning, som Parlamentet har som medlovgiver, som institutionel partner, i relation til de fleste af de
foranstaltninger, vi skal vedtage i de næste fem år.

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand, mine damer og herrer! De kender den
allerede, men jeg vil kort præsentere Dem for Kommissionens handlingsplan med titlen "Et område med
frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU's borgere – Handlingsplan om gennemførelse af
Stockholmprogrammet". Denne handlingsplan er en rettesnor for meget konkrete foranstaltninger, der skal
iværksættes i løbet af de kommende fem år.

Jeg vil dog først gå ét skridt tilbage. De seneste ugers og måneders begivenheder har vist, at der er bred enighed
om det påtrængende behov for at konfrontere den økonomiske og sociale situation i Europa og en meget
klar forventning fra vores borgere om, at EU handler hurtigt og beslutsomt. De vil erindre vedtagelsen af
Kommissionens arbejdsprogram sidst i marts, hvis indhold viste, at Kommissionen ikke kun har hensigten,
men allerede handler. Det fokuserer bl.a. på behovet for, at EU udvikler en dagsorden for borgerne, der
placerer borgerne i hjertet af EU's arbejde. Handlingsplanen på området for retlige og indre anliggender er
den nye Kommissions første strategiske initiativ, som skal omsætte dette arbejdsprogram til praksis. Det er
i nøje overensstemmelse med mandaterne og den bredere filosofi i Stockholmprogrammet, og det tager
Parlamentets og Rådets forslag i betragtning.

Udfordringen med at sikre respekt for grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, samtidig med at
sikkerhed integreres og garanteres i Europa, er omhandlet deri på en måde, som efter vores opfattelse er
omfattende. Det sæt initiativer, der er fastlagt, er en køreplan – en køreplan til et frit og sikkert Europa. Vi
mener ikke, at frihed kan adskilles fra sikkerhed. Det er to sider af samme sag. Begge dele vedrører borgerne,
og det er én metode til at give borgerne et bedre kendskab til Europa.

Handlingsplanen vil lede os i gennemførelsen af et ambitiøst sæt af meget konkrete foranstaltninger på et
område, hvor merværdien af Europa vil være meget synlig for vores borgere. Det er også et kraftigt signal,
som gentager det, vi tidligere har drøftet, nemlig at Lissabontraktaten og EU's charter om grundlæggende
rettigheder er handlinger for borgerne. Da alle disse handlinger hænger sammen, er uundværlige og er i
overensstemmelse med det ambitionsniveau, der er fastlagt ved Lissabontraktaten og chartret om
grundlæggende rettigheder, skal vi opnå dette ambitiøse resultat så hurtigt som muligt, så vi opfylder borgernes
forventninger.

Derfor skal Parlamentet ikke opfatte denne handlingsplan som noget, der er mejslet i sten. Der kan ske
uforudsete ting, og i det tilfælde vil Kommissionen bestemt udnytte sin initiativret til at hjælpe med at løse
problemerne. Derfor agter vi – og det er vigtigt for Parlamentet – at fremlægge en midtvejsevaluering af
gennemførelsen af Stockholmprogrammet i 2012 med henblik på at sikre, at programmet stadig er i
overensstemmelse med den europæiske og globale udvikling.

Men som formanden for Rådet allerede korrekt har sagt, handler denne handlingsplan ikke kun om, hvad
Kommissionen agter at foreslå. Den handler også i høj grad om, hvad medlemsstaterne agter at gøre. Hvordan
vil medlemsstaterne iværksætte deres initiativer, når det drejer sig om subsidiaritet? Hvordan vil de gennemføre
EU's beslutninger i deres lovgivning, og hvordan vil de samarbejde med de andre medlemsstater?

Handlingsplanen vil derfor i sidste ende kun blive en succes, hvis alle institutionerne spiller deres rolle, og
jeg har stor tillid til, at Parlamentet vil hjælpe os med hurtigt at opnå fremskridt i den rigtige retning.

Anna Maria Corazza Bildt, for PPE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg vil først og fremmest lykønske
Kommissionen med dens aktuelle fremlæggelse af en meget konkret handlingsplan for styrkelsen af de
europæiske borgeres position. Jeg har været meget aktiv under forhandlingerne i Parlamentet, fordi jeg er
overbevist om, at Stockholmprogrammet er den bedste vej frem mod et borgercentreret Europa: et Europa
for borgerne, med folket.

Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at fastholde visionen fra Stockholmprogrammet, når den fremsætter
specifikke forslag vedrørende de kommende fem år. Det vedtagne program repræsenterer en reel balance
mellem sikring af borgernes sikkerhed, samtidig med at deres rettigheder, frihedsrettigheder og integritet
respekteres, og deres borgerskab styrkes.

Med hensyn til handlingsplanen glæder jeg mig navnlig over de foranstaltninger, der for nylig blev fremlagt
med henblik på at bekæmpe menneskehandel og børnemisbrug og med henblik på at øge beskyttelsen af
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uledsagede mindreårige – for blot at nævne et par eksempler. Det glæder mig også, at handlingsplanen
indeholder en strategi til bekæmpelse af omskæring af kvinder, vold i hjemmet og vold mod kvinder. Jeg
ville dog ønske, at dette forslag kunne være blevet fremlagt tidligere end planlagt, fru kommissær!

Vi skal også tilskynde borgerne til at deltage i processen og sikre gennemsigtighed i beslutningsprocessen
og adgang til dokumenter. Jeg håber, at foranstaltningerne vil blive fremlagt på en brugervenlig måde.

Endelig glæder jeg mig til at fortsatte samarbejdet med mine kolleger i Parlamentet samt med Kommissionen
og Rådet med henblik på reelt at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og gøre det til
virkelighed.

Kinga Göncz, for S&D-Gruppen. – (HU) Fru formand! Jeg har et par generelle og specifikke bemærkninger
til planen. Vi mener naturligvis, at Stockholmprogrammet er meget vigtigt. Det er netop grunden til, at
handlingsplanen har været noget skuffende, da dens ambitioner ikke helt afspejler den betydning, som
Parlamentet har tillagt den, eller størrelsen af det flertal, som stemte for ændringsforslagene på en række
områder. Vi kan se, at de vigtigste eller mange vigtige punkter i planen er blevet udskudt til 2013-2014, og
med hensyn til indeværende år oplever vi allerede, at tingene er begyndt at skride. Det er tilsyneladende også
et generelt problem, at samarbejdet mellem Kommissionen og Parlamentet, hvad angår internationale
traktater, endnu ikke er blevet afklaret. Selv om tilbagemeldingerne er blevet væsentlig bedre, f.eks.
tilbagemeldingerne om SWIFT- og TFTP-forhandlingerne med USA, er der stadig visse punkter, som endnu
ikke er afklaret.

Jeg har et par konkrete forslag. Vi beklager, at hadefuld tale ikke er omhandlet i lovgivningsforslaget, men
at kun rapporterne og rammeafgørelsen vedrørende gennemførelsen er omhandlet i planerne. Informationerne
om menneskerettigheder fremlægges ligeledes ikke på en tilstrækkelig kategorisk måde. Vi ved, at
gennemførelse hænger sammen med den grad, hvori mennesker er bevidste om deres rettigheder. I forbindelse
med immigration vil jeg nævne, at samarbejdet er blevet indledt, men ambitionsniveauet er tilsyneladende
utilstrækkeligt. Der er to andre vigtige spørgsmål. Det første vedrører gensidighed med hensyn til visa, hvor
der er behov for nye og effektive løsninger som følge af både genindførelsen af visumkravet og uligheder.
Det andet vedrører arbejdskraftens frie bevægelighed, hvor det er vigtigt at sætte en stopper for den
forskelsbehandling, nye medlemsstater stadig udsættes for.

Renate Weber, for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Stockholmprogrammet er uden tvivl ambitiøst,
men vi mangler stadig at vedtage en handlingsplan, der gennemfører det så effektivt som muligt. Effektivitet
betyder ikke kun en passende tidsplan. Det handler også om indholdet af den lovgivning, som vi skal vedtage
i de kommende år, og de institutioner, vi baserer os på i fremtiden.

Hvis vi ønsker, at EU skal være mere sammenhængende, skal vi arbejde hen imod et niveau af tillid og gensidig
anerkendelse på det retlige område og inden for politisamarbejdet svarende til det princip, som EU's indre
marked er baseret på. For at opnå det skal vi ændre vores syn på vores retlige traditioner, der ikke længere
bør fortolkes, bruges eller misbruges til at forhindre os i at indføre minimumsstandarder, navnlig inden for
straffelovgivningen.

Vores borgere kræver og fortjener bedre beskyttelse mod terror og mod organiseret eller grænseoverskridende
kriminalitet. Vi har pligt til at sikre denne beskyttelse, men vi skal gøre det, mens vi samtidig fuldt ud
respekterer både ofrenes og de anklagedes rettigheder. Derfor skal minimale proceduremæssige garantier
gælde for alle EU's medlemsstater, og hvis vi skal være direkte for at opnå dem, skal vi være det. Vi vil være
direkte, når vi tilfører Eurojust flere beføjelser, og når vi skal beskytte borgernes data, eller når vi skal regulere
asylpakken.

Min politiske gruppe ønsker at samarbejde konstruktivt med Kommissionen og Rådet og vil samtidig kæmpe
ihærdigt for beskyttelsen af menneskerettigheder.

Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Efter at have hørt kommissæren og Rådets
repræsentant tale om Stockholmprogrammet har jeg nogle spørgsmål.

Vi nærmer os nu afslutningen på det spanske formandskab med kun fem uger igen. I begyndelsen hørte vi
store idéer fra det spanske formandskab om asyl, migration, direktivet om ikkeforskelsbehandling og
frigørelsen af kvinder, men jeg må sige, at jeg med kun fem uger tilbage undrer mig over, hvad der blev af de
konkrete resultater og forslag.

Kommissionen og Parlamentet gjorde deres arbejde med hensyn til asyl og migration, og vi venter virkelig
på, at Rådet handler. Der er ikke kun – som kommissær Reding sagde – de enkelte medlemsstater, der skal
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gennemføre lovgivningen. Det er Rådet, der skal komme med idéer om Dublin, om modtagelsesdirektivet,
om Eurodacsystemet og om kvalifikationsdirektivet. Vi venter virkelig på det.

Plenarforsamlingen stemte for direktivet om ikkeforskelsbehandling, og De Grønne venter på det. I den
forbindelse har jeg et spørgsmål til Kommissionen. Ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling er
naturligvis grundlæggende principper i Stockholmprogrammet, men hvorfor valgte Kommissionen ikke at
gøre partnerskaber mellem personer af samme køn til en prioritet i denne handlingsplan? De sagde, at
borgerne ville blive sat i centrum. Prioritering af partnerskaber mellem personer af samme køn er at sætte
borgerne i centrum. Kan De forklare mig årsagen?

Hvad angår Europol, så var Europol før Lissabon underlagt minimal granskning fra Parlamentets side, og
det er stadig tilfældet, selv om vi nu har Lissabontraktaten. Kompetencen til at deltage i forhandlinger om
samarbejdsaftaler med tredjelande er f.eks. baseret på Rådets afgørelser, som er et par år gamle. Det rygtes
nu, at Europol drøfter en traktat med Israel, og hvem ved, hvilke andre lande det henvender sig til med henblik
på traktater. Lissabontraktaten giver Parlamentet en ny rolle, og jeg opfordrer Kommissionen til at handle i
overensstemmelse hermed.

Mara Bizzotto, for EFD-Gruppen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! 170 foranstaltninger på fem år
– tal, der er for ambitiøse for et program helt uden reel betydning, navnlig med hensyn til visse spørgsmål.

Med hensyn til indvandring er programmet pinlig svagt, hvis man ikke kun ser på de officielle dokumenter.
Hvad er meningen med at love, at man vil styrke organer og agenturer, hvis der ikke er en politisk strategi?
En strategi, der reelt er nyttig, skal baseres på solide punkter, såsom bekæmpelse af ulovlig indvandring langs
den sydlige grænse, deling af ansvaret for indsatsen mod ulovlig indvandring mellem alle de europæiske
lande, en politik vedrørende aftaler med tredjelande, herunder især anerkendelsen af, at indvandring ikke er
en ressource i krisetider.

På Parlamentets websted oplyses det, at mere end 20 % af Europas unge er uden arbejde. På et kontinent med
25 mio. arbejdsløse siger kommissæren med ansvar for indre anliggender, at spørgsmålet om indvandring
skal baseres på solidaritet. Det, vi virkelig har brug for, er fælles ræsonnement og realisme. I dag skal vi
prioritere at skaffe arbejde til vores borgere! Alt det andet er blåøjet idealistisk retorik, der ikke hjælper
indvandrerne med at blive integrerede, og som bestemt ikke hjælper vores borgere.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Fru formand! Vi taler om mere end
360 foranstaltninger på fem år. Jeg mener, at der skulle have været mere tid til fremlæggelsen af
handlingsplanen i Parlamentet, så medlemmerne kunne have drøftet og – vigtigere – fremsat ændringsforslag
til forslagene.

Jeg vil nævne nogle eksempler: bekæmpelse af radikalisering, overvågning af terrorfinansiering og muligheden
for at oprette et europæisk program til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP), koordinering af EU's
Situationscenter (SitCen), Europol og Eurojust i kampen mod terror og organiseret kriminalitet, bekæmpelse
af brugen af internettet til terrorformål, ændring af Frontex-forordningen og muligheden for at oprette et
europæisk system af grænsevagter. Parallelt hermed er der mange flere ting, som er blevet nævnt. Det er
meget vigtige emner, som burde have været behandlet på en anden måde i Parlamentet.

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at planen kun foreslår én foranstaltning i forbindelse med beskyttelse
af ofre for forbrydelser, nemlig at udforme et samlet instrument for beskyttelse af ofre, herunder ofre for
terror. Udformning af et særligt instrument for beskyttelse af ofre for terror bør efter min mening være en
absolut prioritet for EU, men det er et ændringsforslag, jeg ikke har kunnet fremsætte på grund af reglerne.
Jeg understreger, at dette er min holdning.

Endelig vil jeg gerne med henvisning til Europol spørge fru Reding, hvorfor Rådets afgørelse vil blive erstattet
af en forordning om Europol inden 2013.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Fru formand! Der er en række områder i handlingsplanen om
Stockholmprogrammet, som jeg gerne vil tale om, men da vi skal videre, vil jeg nævne disse problemområder.

Jeg mener bestemt, at EU's fælles asylsystem er et problemområde, som vi har drøftet adskillige gange her,
idet Kommissionen på den ene side taler om behovet for, at lovlige migranter eller indvandrere integreres
effektivt i det fælles system, mens handlingsplanen på den anden side kun rummer meget begrænsede
ambitioner i den retning.
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På samme måde kan vi tilsyneladende ikke forvente forslag om fælles behandling af asylansøgninger før
2014 og dermed heller ikke gensidig anerkendelse af rettighederne for flygtninge mellem EU's medlemsstater.
Deres planer er ikke desto mindre konkrete, når det drejer sig om at begrænse tilstrømningen af og
bevægeligheden for indvandrere og migranter, herunder f.eks. sæsonarbejdere.

For at sige det kort er et progressivt og retfærdigt fælles asylsystem ikke i syne, og planen omhandler ganske
repressive foranstaltninger.

Jeg vil gerne nævne mindst to andre områder. Det første er den triste kendsgerning, at fremskridt selv med
Kommissionens egne ord i den gensidige anerkendelse af registrerede partnerskaber mellem personer af
samme køn inden for EU's ramme ikke er en prioritet, og det bekymrer mig, at dette emne er blevet kørt ud
på et sidespor.

Som det sidste emne vil jeg nævne selskabers rettigheder. Stockholmhandlingsplanen nævner ofte borgerne
og deres rettigheder, men understreger meget tydeligt erhvervsfrihed uden tilstrækkelige forordninger, hvilket
er overraskende, navnlig i betragtning af den aktuelle finansielle og økonomiske krise.

Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Fru formand! Den bedste del af handlingsplanen er efter min mening listen
over fem konkrete foranstaltninger vedrørende enkeltpersoners rettigheder i straffesager, som udgør den
køreplan, som Stockholmprogrammet støtter.

Jeg taler som ordfører for den første af disse foranstaltninger, nemlig foranstaltningen vedrørende oversættelse
og tolkning til anklagede, hvor jeg, hvilket jeg glæder mig over, her til morgen opnåede en foreløbig aftale
med det spanske formandskab, og jeg håber, at vores respektive institutioner vil støtte dette resultat.

Jeg takker også kommissær Reding for hendes urokkelige støtte, idet vi i høj grad baserede os på
Kommissionens forslag, og idet Kommissionens repræsentanter ydede et stort bidrag, som jeg vil gerne takke
hende personligt for.

Vi opbygger nu endelig – 10 år for sent, men endelig den gensidige tillid, der er nødvendig for gensidig
anerkendelse. Min støtte til den europæiske arrestordre er forbeholden på grund af min forfærdelse og endda
min vrede over en række rettergangsfejl og den måde, den i øjeblikket fungerer på, som i tilfældene med
Gary Mann og Andrew Symeou, som jeg er involveret i. Hvis disse foranstaltninger havde været på plads for
10 år siden, kunne vi efter min mening have undgået disse rettergangsfejl.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Fru formand! Jeg er enig i, at EU's indre marked nok er det største projekt,
som EU har gennemført. Jeg mener, at dette projekt, som styrker de europæiske borgere, er den næste store
opgave for EU. Det er interessant, at det indre marked tog sin begyndelse i 1992, det samme år, hvor vi vedtog
Maastrichttraktaten, som indførte begrebet "europæisk borgerskab".

Ved hjælp af denne handlingsplan skaber vi nu et område, hvor det europæiske borgerskab kan virkeliggøres.
Det kan ske inden for flere områder: menneskerettigheder, borgerrettigheder, adgang til retfærdighed og
retten til fri bevægelighed i EU. EU kan også tjene som eksempel på en række områder, f.eks. menneskehandel,
bekæmpelse af pædofili, børns rettigheder, it-kriminalitet og naturligvis spørgsmål vedrørende indvandring
og asyl.

Jeg mener alligevel, at dette projekt kræver tre ting. For det første et politisk stempel for at tilføre det vigtighed
og betydning for vores borgere. For det andet overholdelse af subsidiaritetsprincippet, fordi der er visse
vigtige områder, hvor retten til at påberåbe sig subsidiaritet ikke kan opgives. For det tredje tidsfrister, som
skal overholdes i denne handlingsplan – ellers vil det hele løbe ud i sandet.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Fru formand! Som formand for Udvalget om Borgernes
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender var jeg sammen med hr. Casini og hr. Berlinguer ordfører for
den beslutning om Stockholmprogrammet, der blev vedtaget i november. Jeg vil gerne påpege, at jeg på det
tidspunkt sagde, at Stockholmprogrammet ikke ville gøre Parlamentets liv lettere i området med frihed,
sikkerhed og retfærdighed, men at det tværtimod ville gøre det meget vanskeligere.

Jeg vil her sige, at nogle af kravene i den vedtagne beslutning ikke tydeligt er afspejlet i den handlingsplan,
som Kommissionen har foreslået. Idet jeg er opmærksom på begrænsningerne for forhandlingen i Parlamentet
og Parlamentets muligheder for at deltage i forhandlingen om handlingsplanen, vil jeg påpege, at
punkt 148-150 i Parlamentets beslutning indeholdt en række præcise tilkendegivelser vedrørende særdeles
vigtige spørgsmål.
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Mange af disse er blevet nævnt, lige fra beskyttelse af vidner til institutioner og agenturer vedrørende Schengen,
Europol, Eurojust, Frontex og det europæiske asylstøttekontor og dets nye forordninger under behandling,
men der var også nogle grundlæggende bestemmelser om væsentlige og grundlæggende problemer, som
f.eks. databeskyttelse og bestemmelsen om at bekæmpe forskelsbehandling. Den indbyrdes afhængighed
mellem databeskyttelse og sikkerhed er bestemt blevet drøftet i Parlamentet, navnlig under forhandlingen
om programmet til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP). Denne forhandling understregede behovet
for, at Europa selv forpligter sig til at finde en passende balance mellem sikkerhed og beskyttelse af privatlivets
fred.

Det vigtige er dog, at Kommissionen nu har fem års arbejde foran sig til at gennemføre hvert led i
handlingsplanen om gennemførelse af Stockholmprogrammet trin for trin. Jeg opfordrer den derfor til at
samarbejde ihærdigt med Parlamentet med henblik på at inddrage alle forpligtelserne vedrørende punkt 148
og 150 i beslutningen, idet det skal erindres, at Parlamentet vil være årvågent og fremsætte forslag, hvis
Kommissionen ikke arbejder omhyggeligt og i tæt samarbejde med Parlamentet. Det vil naturligvis også
samarbejde med Rådet, der kan vedtage initiativer, som Parlamentet evt. skal overveje og behandle.

Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Fru formand, fru kommissær, hr. López Garrido! Det glæder mig at tale
om denne handlingsplan – eller køreplan, som fru Reding kaldte den – for gennemførelsen af
Stockholmprogrammet. Den omhandler en række grundlæggende spørgsmål, og i stedet for at nævne en
vilkårlig liste på den korte tid, jeg har til rådighed, vil jeg nøjes med at fokusere på de punkter, der vil give
anledning til frustration – det ene med hensyn til form og det andet med hensyn til indhold – når vi taler om
dette emne.

Med hensyn til form har vi, som vi har sagt under forhandlingen, fastlagt nogle meget præcise tidsfrister for
gennemførelsen af foranstaltningerne for os selv, og jeg håber, vi vil gøre vores yderste for at iværksætte
konkrete handlinger, så vi ikke blot taler om vores idealer.

Til det formål skal vi med hensyn til indhold tage fat på to primære spørgsmål for at sikre en vellykket
gennemførelse. Vi skal definere nogle prioriteter. Med hensyn til spørgsmålet om indhold talte fru Reding
om merværdi. Jeg foreslår, at vi går videre med de punkter, der efter vores mening er mere presserende end
de øvrige, nemlig først og fremmest retligt samarbejde, så vi retligt er på samme niveau, f.eks. en form for
Erasmus for dommere, men hvorfor ikke også en form for Erasmus for alle de juridiske erhverv og en anden
for politiet?

Det andet punkt med hensyn til indhold, som har central betydning, er, at vi skal udnytte enhver mulig
foranstaltning til at sikre børns rettigheder, til at beskytte dem, og til at bekæmpe it-kriminalitet, børneporno
og seksuel udnyttelse.

Stavros Lambrinidis (S&D). – (EL) Fru formand! Det store ord, som mangler i immigrationsprogrammer,
er ordet "solidaritet". I dag stemte vi om genbosættelse af asylansøgere fra tredjelande i Europa, men i sit
program afviser Kommissionen at fremme en tilsvarende bestemmelse om genbosættelse af asylansøgere
fra et land i Europa i et andet land eller til gengæld for penge. Hvad skete der med solidariteten?

Hvert år ankommer mere end 100 000 illegale indvandrere til Grækenland fra Tyrkiet. Hvad skete der med
aftalen mellem Europa og Tyrkiet om tilbagetagelse af disse ulovlige indvandrere? Den skubbes til side og
nævnes næsten ikke i vores program. Hvad skete der med den aftale, som Frontex forhandler med Tyrkiet i
øjeblikket? Kan De garantere os, at den ikke direkte eller indirekte krænker Grækenlands og dermed Europas
suveræne rettigheder ved grænserne?

Endelig er der naturligvis den enorme forpligtelse til solidaritet over for selve indvandrerne, der betegnes
som "integration". Uden integration af indvandrere er der ingen chance for, at de 40 mio. mennesker, som
er kommet for at leve blandt os, vil kunne gøre det på lige vilkår. Vi producerer måske tidsindstillede bomber.
Der er brug for programmer. Der er brug for penge, og i øjeblikket har Kommissionen dem ikke.

Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – (ES) (Mikrofon var slukket ved talens indledning) Et Europa, hvor grænserne
er forsvundet, og hvor overnational kriminalitet bliver mere og mere udbredt, skal efter min mening have
højere ambitioner, når det gælder om at imødegå problemet med overnational kriminalitet.

Vi skal efter min mening have højere ambitioner med hensyn til koordinering af politiet, dvs. Europol,
koordinering af domstolenes arbejde, dvs. Eurojust, den europæiske offentlige anklager, den tekniske
standardisering af efterforskning og retsforfølgning i straffesager og indbyrdes tilnærmelse af de forskellige
strafferetlige systemer.
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Jeg mener, at ambitionsniveauet er for lavt, og at der er for stor national modstand, og jeg opfordrer Dem,
navnlig Rådet, til at overvinde medlemsstaternes prosuveræne holdning og til at forene vores strafferetlige
systemer med henblik på effektivt at bekæmpe usikkerhed og overnational kriminalitet.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Den mulighed, som
Stockholmprogrammet tilbyder, er bestemt vigtig, nemlig et stort antal positive foranstaltninger, som
Kommissionen skal gennemføre, så der skabes et reelt fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Opnåelsen af disse mål kræver dog en metode til samarbejde mellem de europæiske institutioner og mellem
disse institutioner og medlemsstaterne, som er et uundværligt instrument til reelt samarbejde. Spørgsmål,
som f.eks. regulering af indvandringsstrømmene i overensstemmelse med det objektive retfærdighedskriterium,
menneskers værdighed i tidens overfyldte fængsler, velfærd for alle, der er blevet rehabiliteret efter
narkotikamisbrug, genoplivning af agenturer, bekæmpelse af organiseret kriminalitet på grænseoverskridende
niveau, betyder, at dette ægte samarbejde er en absolut nødvendighed.

Parlamentets aktiviteter er tydeligvis centreret omkring denne udfordring og udgør et stærkt og markant
incitament for Kommissionen og de øvrige fællesskabsinstitutioner samt medlemsstaterne.

Gerard Batten (EFD). – (EN) Fru formand! Dame Sarah Ludford sagde, at hun er bekymret over rettergangsfejl
i forbindelse med den europæiske arrestordre i tilfældene med Andrew Symeou og Gary Mann. Det er om
noget en underdrivelse! Den europæiske arrestordre er i sig selv en grov rettergangsfejl. Udlevering er blevet
reduceret til en bureaukratisk formalitet. Britiske domstole er blevet frataget muligheden for at beskytte
britiske borgere mod uretfærdig arrestation og fængsling, når de udleveres til et andet land. Jeg ved det, fordi
jeg var til stede i appelretten ved høringen af Andrew Symeous sag, hvor to juridiske medlemmer af Overhuset
ikke kunne forhindre udleveringen af hr. Symeou, selv om det var tydeligt for alle i retten, at beviserne var
enten ikkeeksisterende eller var fabrikeret af politiet. Men det er jo hele pointen. Retten har nemlig ikke
tilladelse til at se beviserne. Den har ingen ret. Dame Sarah og Det Liberale Demokratiske Parti kan nu græde
krokodilletårer over tilfælde som hr. Symeou, men de må bære ansvaret for de lidelser, de har påført andre
mennesker.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Fru formand! Det var med stor tilfredshed, at vi i forbindelse med
Stockholmprogrammet stemte for bestemmelser vedrørende solidaritet i indvandringsspørgsmål og i kampen
mod ulovlig indvandring. Jeg kan i handlingsplanen se, at Kommissionen agter at udforme et instrument i
2011 med henblik på at evaluere de nationale asylsystemer, så den bedre kan bistå medlemsstaterne ud fra
den enkelte medlemsstats kapacitet og behov.

Samtidig har vi i Parlamentet godkendt, at det europæiske asylstøttekontor åbnes i Malta. Spørgsmålet er,
om det europæiske asylstøttekontor vil få noget med denne ordning at gøre og med den evaluering, der skal
gennemføres via denne ordning. Er behovet for et internt genbosættelsesprogram for flygtninge med henblik
på at udjævne presset mellem medlemsstaterne omhandlet?

Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg vil henvise til evalueringsmekanismen for
medlemsstaternes politikker til bekæmpelse af korruption, som er omhandlet i handlingsplanen. Vi har
Rådets afgørelse vedrørende Stockholmprogrammet, som omhandler dette forhold, og Kommissionens
handlingsplan om gennemførelse af Stockholmprogrammet. De henviser begge til en evaluering af
medlemsstaternes politikker til bekæmpelse af korruption. Vi har derfor brug for stærk politisk vilje og
forpligtelse fra medlemsstaternes side, for at en sådan mekanisme kan indføres. Jeg siger det, fordi vi alle ved,
at den nationale indsats mildt sagt ikke har været effektiv i alle medlemsstater.

Dernæst er tidsfristen i handlingsplanen for meddelelsen om EU's politik og mekanisme mod korruption
fastsat til 2011. Jeg foreslår, at den fremsættes inden udgangen af 2010. Det vil i højere grad imødekomme
behovet for at bekæmpe korruption i EU, eftersom korruption også er en af medårsagerne til den økonomiske
krise. Det vil derfor være en foranstaltning til at stoppe og forebygge den.

Diego López Garrido, formand for Rådet. – (ES) Fru formand! Selve kernen i denne forhandling om det
europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed er noget, som hr. Busuttil med rette sagde, da
han talte om europæisk borgerskab.

Det, vi taler om her, er sammensætningen af dette europæiske borgerskab, som vi skal uddybe. Det er bestemt
et af fokusområderne for den nye politiske fase, der indledes i Europa med Lissabontraktaten, og det har
naturligvis været et af det spanske formandskabs fokusområder.
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Der var et meget klart og direkte spørgsmål om dette til Rådet fra fru Sargentini, som spurgte, hvad det
spanske formandskab havde gjort i løbet af denne periode, og hvad det har i støbeskeen.

Jeg takker for dette meget direkte spørgsmål, og jeg vil strukturere mit svar omkring en række punkter, der
alle vedrører det europæiske borgerskab og indholdet af rettigheder, frihedsrettigheder, sikkerhed og
retfærdighed, kort sagt de europæiske borgeres status i det 21. århundrede.

Hvad angår frihedsrettigheder, talte vi tidligere om EU's tiltrædelse til den europæiske
menneskerettighedskonvention. Dette er ét af det spanske formandskabs prioriterede områder. Jeg henviser
til den omfattende forhandling, vi havde tidligere.

Med hensyn til frihedsrettigheder og rettigheder skal vi efter min mening også tale om direktivet om ret til
tolkning og oversættelse i straffesager. Som De ved, er dette direktiv under udarbejdelse.

Vi afventer, at Kommissionen fremsætter et generelt forslag vedrørende det meget specifikke direktiv, som
fru Sargentini nævnte, nemlig direktivet om ikkeforskelsbehandling. Det er et meget ambitiøst og vigtigt
direktiv. Formandskabet støtter det naturligvis, og vi afventer Kommissionens initiativ.

Spørgsmål vedrørende ofre har været vigtigt og en prioritet for det spanske formandskab, herunder navnlig
ofre for kønsbestemt vold. Jeg vil sige Dem, at der i perioden er opnået fremskridt med direktivet om
bekæmpelse af menneskehandel. Hvad angår direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug, søger vi at nå
frem til en fælles holdning i juni. Der arbejdes også med et lovgivningsinitiativ vedrørende bekæmpelse af
kønsbestemt vold, den europæiske beskyttelsesordre, som i øjeblikket drøftes i forskellige udvalg i Parlamentet,
nemlig Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders
Rettigheder og Ligestilling. Kønsbestemt vold er uden tvivl den største plage i dag med det største antal ofre
i europæiske samfund. Rådet for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik vedtog i sidste
måned også konklusioner om et europæisk observationscenter for vold mod kvinder og en telefonlinje for
ofre.

Med hensyn til sikkerhed blev den interne sikkerhedsstrategi vedtaget på Rådets møde i marts. I den forbindelse
er forretningsordenen blevet vedtaget for Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den
Indre Sikkerhed. Der er indgået aftaler med USA om sikkerhedsspørgsmål, og andre aftaler er undervejs,
herunder Toledoerklæringen om sikkerhed og civil luftfart og SWIFT-spørgsmålet, som er velkendt for
Parlamentet, hvor der er et mandat til forhandling af en politisk aftale med USA så hurtigt som muligt. Vi
samarbejder også med USA om en fælles erklæring om kampen mod terror og en aftale om databeskyttelse.

På det civile område håber vi at nå til enighed om Rom III-forordningen, der vedrører ægteskaber.

Hvad angår indvandring og asyl, som også er blevet nævnt i mange indlæg, skal det siges, at det spanske
formandskab er ansvarligt for den første evaluering af den europæiske pagt om indvandring og asyl, som
det vil udarbejde i samarbejde med Kommissionen. Samtidig er et hjemsendelsesprogram for uledsagede
mindreårige på vej – igen i samarbejde med Kommissionen.

Videre i forbindelse med asyl opretholdes Frontex-aktiviteterne, og der arbejdes på et europæisk program
for flygtninge og for genbosættelse af flygtninge. I forbindelse med visse lande arbejdes der endvidere med
hjemsendelsesprogrammer.

Ud over disse har vi Den Europæiske Flygtningefond, som vil være klar inden 2011. I henhold til
Tavares-betænkningen fra Parlamentet skal den vedtages inden da. Der er altså forskellige vigtige initiativer
undervejs på indvandringsområdet.

Dette svar vil jeg gerne uddybe med en debat, som Kommissionen har taget meget konstruktivt op – herunder
navnlig kommissær Reding – vedrørende den europæiske offentlige anklager, som er omhandlet i
Lissabontraktaten. Det er en debat, som vi efter min mening skal have. Den er interessant ikke kun, som det
hedder i Lissabontraktaten, for at beskytte EU's økonomiske interesser, hvilket naturligvis er et meget aktuelt
emne. Den vil også være meget interessant på et senere tidspunkt med henblik på at kunne retsforfølge
grænseoverskridende forbrydelser. Det er også en debat, som det spanske formandskab har sat i gang.

Det var nogle af de specifikke initiativer, der er blevet iværksat, eller som iværksættes under det spanske
formandskab i samarbejde med Kommissionen og Parlamentet. Det er efter vores mening absolut afgørende,
at vi har troværdigheden til at opbygge et åbent og sikkert Europa, der beskytter sin befolkning. Det er den
ånd, som det spanske formandskab ønsker at fortsætte i sammen med vores partnere i formandstrioen,
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Belgien og Ungarn. Det er det spanske formandskabs intention, og vi sætter naturligvis som tidligere vores
lid til Parlamentets samarbejde.

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Alle taler om Stockholmprogrammet.
Det er en ønskeseddel med hundredvis af ønsker. Jeg ville ønske, at alle ville tale om virkeligheden. Hvordan
blev disse ønsker behandlet før Lissabontraktaten? Bag lukkede døre uden særlige hensyn til borgerne og
deres håb, ønsker og forventninger. I den tredje søjle, hvor ministrene for indre anliggender hverken spurgte
Parlamentet eller Kommissionen, og hvor EU-Domstolen ikke kunne gribe ind.

Det er vores udgangspunkt – en umulig situation, hvor de minimis-afgørelser ikke blev gennemført på
nationalt plan, hvor borgerne ikke havde midlerne eller instrumenterne til at gå rettens vej, til at protestere
og til at søge retfærdighed.

Nu har vi heldigvis Lissabontraktaten. Der er ikke længere en tredje søjle. Der er forslag fra Kommissionen,
medbestemmelse, gennemførelse på medlemsstatsniveau og EU-Domstolens kontrol, men det betyder også,
at tingene ikke længere kan gennemføres omgående. Regler og forslag skal følge de normale procedurer,
som De, medlemmerne af Parlamentet, har bedt Kommissionen om at arbejde efter.

Først en grundig analyse af, hvad der er muligt, hvad der er godt, og hvad der tilfører merværdi. Dernæst
høring af offentligheden med henblik på at finde ud af, om de idéer, vi fremsætter, kan accepteres af
civilsamfundet, industrien, medlemsstaterne og de nationale parlamenter, som nu er part i alle disse spørgsmål,
og som gennemfører subsidiaritetstesten. Og derefter konsekvensanalyser med henblik på at undersøge, om
vi gør det rigtige. Først da har vi det endelige forslag fra Kommissionen.

Hvis De ønsker, at Kommissionen skal gøre, som den har gjort i en årrække, skal De bare sige det, så vil jeg
komme med et forslag hver uge. Ved De, hvad der vil ske med disse forslag? De vil først blive blokeret i de
nationale parlamenter, og det med rette, fordi vi skal fremsætte seriøse forslag, som med rette forudsætter,
at det, vi gør, er solidt, muligt og gennemførligt i medlemsstaterne.

Jeg ønsker ikke, at vores første forslag bringes for EU-Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen. Jeg vil
føre os alle ad en vej, hvor borgerne kan se, at merværdien af vores arbejde her reelt gavner dem i praksis. Ja,
som kommissær med ansvar for kvinders anliggender har jeg hørt Parlamentet drøfte, hvad vi skal gøre først
og fremmest for at give alle kvinder i medlemsstaterne retlig sikkerhed, så de kan opnå retfærdighed, når de
udsættes for vold, og ikke må nøjes med en illusion om, at de forhåbentlig kan opnå retfærdighed, og at de
derefter ikke har nogen steder at gå hen og derfor ender med ingenting. Her skal vi virkelig samarbejde.

Der er hundredvis af foranstaltninger, som skal "lissaboniseres", som skal tages ud af helheden og bringes
for dagen, og som skal tilpasses de reelle retsregler – hundredvis af foranstaltninger, der ikke virker.

Arrestordren. Fru Ludford talte netop om den. Den gennemføres naturligvis ikke i medlemsstaterne, fordi
strukturen omkring den gensidige anerkendelse og den gensidige tillid, som er grundlaget for den gensidige
anerkendelse, endnu ikke er opbygget. De kan ikke gøre alt dette uden gensidig tillid. Jeg beklager, men jeg
kan ikke ved lov beordre alle dommere i hele Europa til at udvise gensidig tillid!

Vi skal opbygge denne gensidige tillid med lovgivning og med foranstaltninger, der har til formål at forbedre
borgernes rettigheder i alle vores medlemsstater, så dommerne også gennemfører de regler, vi har efterspurgt,
og – ja – vi gør hurtigt fremskridt på dette område.

En handlingsplan – jeg kan se, medlemmet ikke er her længere – men en handlingsplan for bekæmpelse af
vold mod kvinder. I 2011 skal vi behandle en omfattende tekst om beskyttelse af ofre, alle former for ofre –
for mig er der ikke et offer her, et offer der og en tredje kategori af ofre – alle former for ofre.

Ja, vi har arbejdet med databeskyttelse, da Parlamentet heldigvis forkastede den måde, som tingene fungerede
på inden Lissabontraktaten. Vi ønsker ikke at fortsætte på denne måde, og ja, hr. udvalgsformand, De ved,
at Deres udvalg og andre udvalg fuldt ud er involveret i vores videre arbejde.

Vi skal gøre mange ting sammen. Der er meget tekniske spørgsmål, som vil have betydelig indvirkning på
vores samfund. Vi skal gøre noget. Vi skal forklare borgerne, hvad vi gør. Det er nemlig også en del af det
hele, og det er ikke den nemmeste del.

Ja, vi skal iværksætte foranstaltninger vedrørende f.eks. ulovlig indvandring og asyl, og som De har konstateret,
har min kollega, Cecilia Malmström, meget konkrete forslag vedrørende ulovlig indvandring, grænsekontrol
og lovlig indvandring. Det ville bestemt være vigtigt, hvis Parlamentet sammen med Rådet vedtog de
eksisterende forslag, asylpakken, forslaget om kombineret tilladelse, det fælles genbosættelsesprogram, den
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gensidige anerkendelse og den netop vedtagne handlingsplan for uledsagede mindreårige. Der er rigtig meget
i støbeskeen.

Det handler ikke om, hvem der skal gøre hvad, fordi der er visse ting, Parlamentet simpelthen ikke kan gøre.
Her er et eksempel: De ønskede direktivet om ikkeforskelsbehandling. Direktivet om ikkeforskelsbehandling
skal – jeg beklager at måtte sige det – vedtages enstemmigt, og indtil videre blokeres det af Rådet. Hvad ønsker
De, jeg skal gøre – ikke mig, fordi det var før min tid – Kommissionen har fremsat forslaget, men det blokeres
i Rådet? Snak med Rådet. Snak med dem, der blokerer det.

Partnerskaber mellem personer af samme køn: De ved udmærket, at dette er underlagt subsidiaritetsprincippet
og medlemsstaternes kompetence til at regulere, hvordan de vil behandle par af samme køn. Der, hvor EU
kommer ind, er den grænseoverskridende behandling af par af samme køn. Men jeg kan ikke udføre arbejdet
for Frankrig, Italien, Polen, Rumænien, Grækenland og Luxembourg. Det skal gøres af disse medlemsstater
alene. Jeg kan konstatere, at der ikke sker forskelsbehandling, hvis disse mennesker, uanset hvor de kommer
fra, udøver deres ret til grænseoverskridende mobilitet, og det er, hvad vi vil gøre.

Det kan vi allerede konstatere i dag med hensyn til mobilitet, med hensyn til borgerrettigheder, med hensyn
til samarbejde mellem de retlige systemer, med hensyn til fjernelse af de grænser, der stadig findes på det
indre marked, som desværre ikke er et indre marked, når vi taler om borgerne. Derfor er jeg meget tilfreds
efter at have læst Mario Montis rapport. Der er mange punkter i denne rapport, som siger, hvilken retning
vi skal gå i. Ved De, hvad der er min bibel? Den rapport, som blev udarbejdet af et af Deres medlemmer,
indeholder alle punkter vedrørende borgernes frie bevægelighed og alle de problemer, der skal løses.

Nu foreslår jeg, at jeg tager dem, ét efter ét, og løser dem, ét efter ét, i fuldt samarbejde med Dem. Når jeg
fremsætter et forslag, og De har set det, vil De have så mange forslag, at De skal arbejde hele natten – jeg ved
ikke, om det er tilladt i henhold til arbejdsreglerne og menneskerettighederne, men jeg er ikke bekymret for
Deres menneskerettigheder som medlemmer af Parlamentet. Vi skal arbejde, indtil vi har løst alle disse
problemer – der er hundredvis af problemer, som skal løses, og jeg kan ikke gøre det alene. Jeg har brug for
Deres konstruktive hjælp. Jeg ved, at jeg vil få denne hjælp, men hjælp mig med at arbejde med ét punkt ad
gangen, selv om det bliver ét punkt om ugen. Det vil blive fremlagt for Dem. Jeg vil mødes med Deres udvalg,
så ofte De ønsker det, og vi vil drøfte dette – punkt eller punkt. Om fem år vil vi med Deres hjælp have
forandret dette kontinent.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
Næstformand

15. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er spørgetiden (B7-0211/2010).

Vi behandler en række spørgsmål til Kommissionen.

Første del

Spørgsmål nr. 17 af Zbigniew Ziobro (H-0238/10)

Om: Meddelelse om fastsættelse af højere mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser

For få dage siden offentliggjorde Kommissionen i medierne en meddelelse til Parlamentet, Rådet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, hvori det berørte muligheden af at hæve målet for
reduktion af udledningen af drivhusgasser frem mod 2020, som fastsat i klima- og energipakken, fra 20 %
til 30 %.

Dette forslag giver anledning til visse betragtninger. For det første vil en nedbringelse af de omkostninger,
der er forbundet med reduktion af udledningen, give et tiltrængt pusterum i de nationale budgetter, som
medlemsstaterne for tiden kæmper med at få til at balancere. For det andet er udledningen af drivhusgasser
faldet markant på grund af lavkonjunkturen, om end den kan forventes at stige igen i takt med, at krisen
overvindes og produktionen stiger. Det vil betyde, at omkostningerne ved at reducere udledningen igen vil
stige. For det tredje er det tvivlsomt, om dette er det rette tidspunkt til at hæve målet, eftersom et sådant skridt
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vil medføre en ny forhøjelse af reduktionsomkostningerne, hvilket, netop som vi er ved at forlade
lavkonjunkturen, vil støde på stor og forståelig modstand i forretningsverdenen.

Hvad er Kommissionens reaktion på disse betragtninger?

Connie Hedegaard, medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg lover, at jeg meget snart vil begynde at svare, fordi
det dokument, som spørgeren henviser til, ikke er et dokument, som Kommissionen har vedtaget, og dets
frigivelse var ikke godkendt, men senere i denne måned agter Kommissionen at vedtage meddelelsen til Rådet
og Parlamentet, hvori fordelene og omkostningerne ved at hæve EU's mål for reduktion af udledningen af
drivhusgasser til 30 % vurderes.

Rådet for miljø anmodede faktisk om denne meddelelse i sine konklusioner af 15. marts i år. Så det er
overflødigt at sige, at vi har haft meget kort tid, men det er efter vores mening en vigtig debat. Bagefter vil
der naturligvis være mange detaljer, som vi skal undersøge nærmere. Denne meddelelse vil i overensstemmelse
med ETS-direktivet indeholde en analyse af situationen i energiintensive sektorer, hvor der i lyset af resultatet
af København er konstateret en risiko for CO2-lækage.

Jeg vil dog sige én ting meget klart. Kommissionen agter ikke at træffe beslutningen om at gå op på 30 %
dagen efter fremlæggelsen af meddelelsen. Den er kun ét skridt for at sikre, at vi har et meget informeret
beslutningsgrundlag, når vi skal drøfte disse reduktionsmål. Det er formålet med dette – at give os analysen,
omkostningerne, tallene og beregningerne, så vi kan have en informeret debat. Jeg håber virkelig, at
Parlamentet også vil deltage i denne debat.

Zbigniew Ziobro, spørger. – (PL) I henhold til dokumentet vil en øget reduktion af udledningen af
drivhusgasser i Central- og Østeuropa være af grundlæggende betydning for opnåelsen af det nye mål. Det
er sandt, at Kommissionen bemærker, at sådanne foranstaltninger kræver betydelige finansielle udgifter,
men den ønsker at finde disse midler i strukturfondene for disse lande. Det ville med andre ord kræve en
omdirigering af midler, som er øremærket til andre formål, herunder navnlig mindskelse af uligheder i
udviklingen og levestandarden i disse lande i forhold til andre EU-medlemsstater, og ville f.eks. ske på
bekostning af udviklingen af vejinfrastrukturen i landene i Central- og Østeuropa.

Connie Hedegaard, medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg håber, at spørgeren vil respektere, at jeg ikke kan
gå i detaljer med ét udkast af mange, som er blevet lækket. Det ville ikke være passende, hvis jeg gjorde det.

Under min høring i Parlamentet sagde jeg, at vi skal være omhyggelige, at vi – når vi bruger EU-penge til
andre formål – også skal sikre, at disse andre projekter – f.eks. infrastruktur – klimasikres. Jeg tror dog ikke,
at nogen i denne fase kan give et nøjagtigt svar på, hvordan vi kan gøre det, hvis vi hæver målet for reduktion
til 30 % inden 2020. Vi forsøger i stedet at fremlægge en analyse, og vi opfordrer bl.a. medlemmerne af
Parlamentet og Rådet til at deltage i debatten.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Vi stemte i dag om indstillingen om omarbejdningen af direktivet om
bygningers energimæssige ydeevne. Dette er kun begyndelsen af en ny proces, hvor vi rent faktisk kan
reducere bygningers udledninger og energiforbrug betydeligt. Som min kollega også har sagt, mangler vi
stadig penge. Jeg håber, vi har Deres støtte til en betydelig stigning til bevillingerne fra Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling til forbedring af energieffektiviteten i boliger og også til oprettelsen af en fond fra
2014 til forbedring af energieffektiviteten i industrien.

Chris Davies (ALDE). – (EN) Illustrerer det oprindelige spørgsmål ikke omfanget af det problem, De står
over for i denne forbindelse, fru kommissær? Mange medlemmer af Parlamentet og mange regeringer, som
er repræsenteret i Rådet, accepterer simpelthen ikke behovet for omgående handling for at bekæmpe
klimaændring. Det er nemt for dem at tilslutte sig hellige beslutninger på et tidspunkt med økonomisk
velstand, men nu, hvor det ikke længere er tilfældet, er de tilbageholdende med at tilslutte sig praktiske
foranstaltninger. Bør De ikke tage fat om problemet med fornægtelse af klimaændringer, hvis De skal øge
vores ambitioner?

Connie Hedegaard, medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg vil for det første gerne se nærmere på det, som De
i dag har vedtaget om energieffektivitet i bygninger. Der er mange måder at forbedre indsatsen på det område.

Der er også nogle alternative finansielle modeller, som kan bruges, så det bliver interessant for dem, der er
ansvarlige for vedligeholdelsen af bygninger, at gøre dem mere energieffektive. Der er mange måder at gøre
det på – som ikke nødvendigvis kræver penge – og det vil jeg med glæde se nærmere på.
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Jeg er helt enig med spørgeren i, at ét af de områder, hvor vi kan gøre meget mere i Europa, er på området
for bygningers energieffektivitet. Der er et enormt potentiale der, og det er dumt, at vi bruger en masse energi,
som ingen af os i virkeligheden har gavn af, fordi vi ikke bruger den effektivt nok.

Som svar til Chris Davies og med hensyn til personer, der benægter klimaændringerne, vil jeg sige, at jeg
forsøger at tage fat om det, når jeg møder det. Trods alle drøftelserne – og navnlig i Det Forenede Kongerige
er der en enorm debat om det i forbindelse med East Anglia, og selv om IPCC burde være bedre til at korrigere
fejl, når de finder dem – har jeg til dato ikke set noget, der reelt går imod forskernes hovedkonklusioner,
nemlig at vi skal løse problemet, og at vi skal tage det seriøst.

Der er mange andre grunde – hvilket klimaskeptikere bør være enige i – til, at det er så vigtigt at gøre noget
ved energieffektiviteten og energiteknologierne. Hvis Europa ikke er ambitiøst på dette område, er jeg bange
for, at vi vil miste dette århundredes voksende markeder til vores konkurrenter. Hvis vi gør noget, risikerer
vi ikke at miste arbejdspladser som følge af CO2-lækage. Jeg er bange for, at vi risikerer at miste rigtig mange
arbejdspladser, hvis vi er for tøvende i de kommende år. Det glæder mig, at den nye britiske regering
tilsyneladende ønsker at være ambitiøs på klimaområdet. Det er meget vigtigt for os alle.

Formanden. – Spørgsmål nr. 18 af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0220/10)

Om: Kommissionens foranstaltninger inden for ophavsret

I artikel 118 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes Unionens beføjelser inden
for regulering af intellektuel ophavsret på følgende måde: "som led i det indre markeds oprettelse eller
funktion fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger
vedrørende indførelse af europæiske beskyttelsesbeviser for at sikre en ensartet beskyttelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder i Unionen samt indførelse af centraliserede tilladelses-, koordinations- og
kontrolordninger på EU-niveau".

Manglen på en ensartet juridisk inden ophavsrettigheder for hele Den Europæiske Union er en betydelig
forhindring for udvikling af det indre marked for de varer, som er omfattet af disse rettigheder.

Kan Kommissionen oplyse, hvilke initiativer den agter at tage inden for ophavsrettigheder i henhold til
EUF-traktatens artikel 118?

Michel Barnier, medlem af Kommissionen. – (FR) Jeg vil først takke fru Geringer de Oedenberg for hendes
spørgsmål. Det vedrører selve kernen i den aktuelle debat om ophavsret og internettet.

Alt for ofte fremstilles ophavsret desværre som en hindring for gennemførelsen af et indre digitalt marked.
Det er efter min mening unfair. Ophavsret giver skaberen mulighed for at sælge det, han har skabt, og
garanterer ham et afkast af hans investering. Det gælder endvidere ikke kun på det kulturelle område, hvilket
fru Geringer de Oedenberg udmærket er klar over. Det gælder også inden for industrien, udvikling og industriel
innovation – et afkast af investeringen, som derefter sætter skaberen i stand til at skabe andre værker og nyt
indhold. Denne økonomiske model, som understøtter ophavsret, har eksisteret i mange hundrede år, men
rettighedsforvaltningen har udviklet sig naturligt med teknologier, radio, tv, kabel, satellit og nu internettet.
Hver gang har vi takket være nye teknologier kunnet skifte til nye økonomiske modeller, der har ændret
brugen og kommercialiseringen af ophavsret.

I stedet for at foreslå radikale ændringer på området for ophavsret vil jeg beskytte selve frembringelsen,
samtidig med at jeg søger efter en retlig ramme, der kan understøtte udviklingen af nye økonomiske modeller.
Det bekendtgjorde jeg, da jeg deltog i Deres møde den 13. januar, og det er netop det princip, der danner
grundlaget for mit arbejde. Det er endvidere den rolle, jeg forudser for Dem som europæisk lovgiver. Den
digitale dagsorden, som Kommissionen vedtog den 19. maj efter dynamisk tilskyndelse fra min kollega og
ven, fru Kroes, indeholder min køreplan, som omfatter ophavsret og internettet.

I år vil jeg desuden iværksætte tre initiativer på dette område. For det første et forslag til et rammedirektiv
om kollektiv forvaltning af ophavsret. Idéen er her for det første at sætte kollektive forvaltningsselskaber i
stand til at organisere sig på en bedre måde med henblik på at tilbyde nye internettjenester, som f.eks.
"made-to-measure directories" eller "one-stop shops". På den anden side er målet også at tilpasse reglerne
om forvaltning, gennemsigtighed og tilsyn med kollektive forvaltningsselskaber, så der opnås mere
gennemsigtige ordninger for prisfastsættelse og afkast for medlemmerne af kollektive forvaltningsselskaber.
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For det andet et direktiv om forældreløse værker. Formålet er her at skabe den nødvendige retssikkerhed
med henblik på at støtte indsatsen for at digitalisere vores kulturarv. Jeg tænker her på en europæisk definition
af forældreløse værker.

For det tredje vil jeg fremlægge en grønbog om audiovisuelt indhold og internettet. Her er det et spørgsmål
om at analysere betingelserne for indførelsen af nye tjenester for bestillings-tv. I 2011 skyder vi en dialog i
gang med forskellige berørte parter inden for områder, der har betydning for indførelsen af nye og forbedrede
indholdstjenester på internettet, så vi kan finde frem til, hvordan vi skal præcisere de eksisterende regler.
Idéen er at se, hvilken rolle teknologien kan spille i indsatsen for at identificere og betale for digitalt indhold,
identificere problemstillingerne i forbindelse med de digitale medier og finde frem til, hvordan vi mere
effektivt kan bekæmpe den sorte økonomi i forbindelse med piratkopiering på internettet. Min metode er
ganske enkel: Jeg vil lytte til de forskellige berørte parter, samtidig med at jeg fremsætter forslag til
foranstaltninger i Parlamentet. Jeg ønsker et Europa, der understøtter udviklingen af nye økonomiske
modeller. Jeg har på forhånd ikke fastlagt, hvilken type intervention der er behov for – lovgivningsmæssig
eller andet. Jeg er heller ikke dogmatisk eller blåøjet med hensyn til chancerne for at finde løsninger, der kan
passe til alle. Jeg vil dog gerne bruge denne nye proces for genopretningen af det indre marked og den digitale
dagsorden – som hr. Monti for resten omtaler i sin rapport – til at udvikle en reel økonomisk politik for den
kulturelle sektor i Europa.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, spørger. – (PL) Jeg glæder mig over Kommissionens initiativer. Jeg
har et supplerende spørgsmål vedrørende grønbogen fra 2008 med titlen "Ophavsret i videnøkonomien",
hvori Kommissionen erkender, at det nuværende system med valgfrie undtagelser til ophavsret, som blev
fastlagt ved direktivet fra 2001, ikke opfylder sit formål, eller at det med andre ord ikke fremmer udgivelsen
af ophavsretligt beskyttede værker og ikke afspejler en balance mellem forfatteres rettigheder og rettighederne
for de mennesker, der bruger deres værker.

Det vigtige er endvidere, at obligatoriske undtagelser til ophavsret er særdeles nødvendige for biblioteker,
for at gøre værker tilgængelige for blinde og for offentliggørelse af forældreløse værker. Jeg vil gerne spørge,
hvilke initiativer Kommissionen agter at fremlægge i nær fremtid med hensyn til disse undtagelser til ophavsret?

Michel Barnier, medlem af Kommissionen. – (FR) De har også spurgt mig, fru Geringer de Oedenberg, hvilket
jeg gerne vil bekræfte, om, hvordan Kommissionen vil handle. De ønsker, at Kommissionen fremsætter en
udtalelse om anvendelsen af traktatens artikel 118. Jeg kan her bekræfte, at det ikke er den tilgang, som vi
har valgt. Vores foretrukne tilgang er at skabe en lovgivningsramme til fordel for paneuropæiske
ophavsretlicenser. Dette er en pragmatisk tilgang, der vil sætte os i stand til at opnå de ønskede resultater på
en mere effektiv måde end ved indførelsen af en ny unik og centraliseret ophavsret. Jeg vil desuden sige, at
denne grønbog er meget vigtig og skal sætte os i stand til at stille mange spørgsmål og bringe idéer på banen.
Jeg tænker navnlig på spørgsmålet om synshæmmede.

De undrer Dem over, at vi ikke er mere ambitiøse med hensyn til oprettelsen af en fælles europæisk ophavsret.
Den største hindring for indførelsen af en EU-ophavsret er, at den absolut skulle gå forud for national
ophavsret for at være effektiv. EU-ophavsretten skulle med andre ord have forrang frem for national ophavsret,
hvilket helt ærlig forekommer en vanskelig sag at sælge – både kulturelt og politisk. Selv om medlemsstaterne
accepterede en sådan tilgang, ville den have en ret begrænset indvirkning, fordi den ikke kunne finde
anvendelse på gamle værker. Den kunne kun finde anvendelse på værker, der er skabt for nylig. Den nye
ophavsret ville derfor ikke gælde for alle allerede eksisterende musikkompositioner.

Jeg sagde også, hvorfor jeg ønskede at arbejde på et direktiv vedrørende forældreløse værker. Inden jeg når
frem til den endelige ordlyd af dette direktivforslag, vil jeg omhyggeligt høre de medlemmer af Parlamentet,
herunder spørgeren, der er mest engagerede i dette spørgsmål.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Jeg vil gerne spørge Dem, om De agter at revidere direktivet om
ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. Jeg spørger om det, fordi vi har brug for retlig
sikkerhed. Undtagelser er desværre blevet fortolket på forskellige måder i forskellige lande, hvilket har betydet,
at der er truffet forskellige afgørelser om den samme sag i forskellige medlemsstater. Derfor vil det efter min
mening være nyttigt, hvis vi gennemfører en revision, navnlig i lyset af den nye Lissabontraktat.

Michel Barnier, medlem af Kommissionen. – (FR) For at besvare Deres spørgsmål meget klart, fru Ţicău, har
vi i øjeblikket ikke planer om at ændre kataloget af undtagelser i direktivet fra 2001. Vi har vedtaget en
tilgang, som efter min mening er pragmatisk og progressiv, og som omfatter de tre initiativer, jeg nævnte
vedrørende kollektiv forvaltning, forældreløse værker og grønbogen, og det er derfor inden for disse rammer,
at vi vil håndtere de betænkeligheder, De nævner. Vi agter dog ikke at ændre kataloget af undtagelser.
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Formanden. – Spørgsmål nr. 19 af Alan Kelly (H-0190/10)

Om: EU's kort over statsstøtte

Er Kommissionen åben for at foretage en gennemgribende revision af EU's kort over statsstøtte for perioden
2007-2013?

Der gennemføres ganske vist en revision i år, men er det korrekt, at denne revision kun åbner mulighed for
at "bytte" regioner i medlemsstaterne, og ikke for at omklassificere regionerne med henblik på at afspejle
den nye virkelighed efter finanskrisen?

Det nuværende kort over statsstøtte blev aftalt på grundlag af statistiske data fra 2006. Økonomien i EU er
væsentligt ændret siden da. Er Kommissionen enig i, at dette er en svaghed ved det nuværende kort, og
hvordan har den i sinde at rette op på dette?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. Almunia har bedt mig besvare dette spørgsmål.

For at sikre kontinuitet i det regionale udviklingsarbejde besluttede Kommissionen i 2006, at den liste over
regioner, som medlemsstaterne havde udpeget som en del af regionalstøttekortene, skulle gælde i hele
perioden fra 2007 til 2013. Kommissionen anerkendte dog i sine retningslinjer for national regionalstøtte,
at der kunne opstå situationer, hvor justeringer kunne blive nødvendige, og medlemsstaterne fik derfor, jf.
punkt 104 i retningslinjerne, mulighed for at fortsætte til en midtvejsevaluering af regionalstøttekort med
hensyn til regioner, der er omfattet af artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde.

Tre ud af 17 medlemsstater, som er berørt af midtvejsevalueringen, valgte at udnytte denne mulighed. Under
midtvejsevalueringen kan medlemsstaterne erstatte op til halvdelen af regionerne, som i øjeblikket er berettiget
til regional støtte, med nyudpegede regioner. Under visse betingelser er det også muligt at øge støttegraderne
til regioner, der allerede er udpeget i det oprindelige regionalstøttekort. Som en del af midtvejsevalueringen
vurderes de nyudpegede regioners ret til støtte og de mulige stigninger i støttegrader på grundlag af
gennemsnittet af Eurostats data for de seneste år, hvad angår BNP pr. indbygger og arbejdsløshed i den
relevante NUTS 3-region. Dette vil hjælpe med at sikre, at regional investeringsstøtte målrettes mod økonomisk
udvikling i regioner, der er dårligt stillede i forhold til det nationale gennemsnit.

Den kendsgerning, at kun tre af de medlemsstater, der er berørt af midtvejsevalueringen, har valgt at meddele
ændringer af regionalstøttekortene, viser, at de fleste medlemsstater finder, at den økonomiske krise ikke i
betydelig grad påvirker det sæt af regioner, der har brug for udviklingsstøtte.

Alan Kelly, spørger. – (EN) Tak for Deres svar. Det er overraskende, at kun tre medlemsstater rent faktisk
har ansøgt. Det er utroligt.

Jeg kommer fra en region, hvor vi har mistet tusindvis af arbejdspladser: Dell – 3 000 arbejdspladser, og så
sent som i dag er der mistet 800 arbejdspladser i medicinalkoncernen Pfizer, heraf 300 i mit område, som
er det sydlige Irland, og som har bruttosubventionsækvivalent på 0 %. Vores regering har ansøgt igen, og
jeg håber, at dette vil ændre sig, fordi regeringen ikke kan gennemføre reelt aktive foranstaltninger fra statslig
side for at tiltrække større virksomheder, hvis det ikke sker. Det er efter min mening et stort tilbageskridt,
og det skal ændres. Jeg sætter derfor min lid til, at Kommissionen vælger en anden strategi, fordi
statsstøttekortet efter min mening er forældet.

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Det kan bestemt lyde mærkeligt, som spørgeren siger,
at kun tre medlemsstater har anmodet om denne midtvejsevaluering. Det er dog kun tilfældet i henhold til
de tal, vi havde i morges.

Mange medlemsstater og regioner er naturligvis blevet alvorligt ramt af den økonomiske krise, men nogle
medlemsstater mener måske, at der er andre måder og andre midler til at løse dette, fordi kun meget få har
anmodet om denne evaluering. 17 medlemsstater fik muligheden, men kun tre valgte at benytte den.

Jeg tror, at spørgeren er enig med mig i, at det grundlæggende formål med det langsigtede program naturligvis
er at sikre kontinuitet for regionerne og støtte den langsigtede planlægning. Krisen kan naturligvis håndteres
med andre midler end dette, men jeg er sikker på, at kommissær Almunia vil drøfte dette med Dem ved en
senere lejlighed.

Anden del
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Formanden. – Spørgsmål nr. 20 af Bernd Posselt (H-0179/10)

Om: Politisamarbejde mellem EU og Ukraine

Hvordan udvikler det grænseoverskridende politisamarbejde sig mellem EU og dets vigtigste naboland mod
øst, Ukraine, og hvilke skridt agter Kommissionen at tage for at intensivere samarbejdet?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Tak for Deres spørgsmål om et meget vigtigt emne,
hr. Posselt! Grænseoverskridende politisamarbejde med lande, der er naboer til EU, hører primært ind under
medlemsstaternes kompetence. EU støtter dog det bilaterale samarbejde mellem medlemsstaterne og Ukraine
– hovedsagelig gennem Europols aktiviteter. Den 4. december 2009 blev der indgået en aftale om strategisk
samarbejde mellem Europol og Ukraine, som vil gøre det muligt at koordinere indsatsen for at bekæmpe
international organiseret og alvorlig kriminalitet og terror. Den strategiske aftale tillader dog ikke udveksling
af personoplysninger om mistænkte. Sådanne oplysninger kan kun udveksles med lande, der har indgået en
operationel aftale med Europol. Inden en sådan aftale kan indgås med Ukraine, skal Ukraine have vedtaget
en lov om beskyttelse af personoplysninger og ratificeret Europarådets konvention om beskyttelse af det
enkelte menneske i forbindelse med automatisk databehandling af personoplysninger og den tilhørende
protokol.

Dette er en del af Kommissionens bredere prioritet med henblik på at få Ukraine til at indføre en ordning for
beskyttelse af personoplysninger, som er i overensstemmelse med europæiske standarder. Det ville gøre det
muligt at oprette et uafhængigt datatilsyn, som kunne få teknisk støtte og ekspertbistand fra EU. EU støtter
også det finansielle politisamarbejde med Ukraine gennem et venskabsprojekt, som skal øge kapaciteten for
det ukrainske politi og EU-grænsebistandsmissionen (EUBAM). Sidste år støttede EUBAM i samarbejde med
Frontex gennem OLAF og det sydøsteuropæiske samarbejdsinitiativ den fælles grænsekontroloperation
Nikoniy med det formål at forbedre samarbejdet mellem det ukrainske og moldoviske politi i kampen mod
grænseoverskridende kriminalitet og ureglementeret migration.

Bernd Posselt, spørger. – (DE) Jeg vil blot spørge, hvordan situationen er med hensyn til at støtte
politiuddannelse og styrke myndighederne for retlige og indre anliggender i Ukraine. Gennemføres dette
som et fokusområde inden for rammerne af det østlige partnerskab, og er Kommissionen og Det Europæiske
Politiakademi også involveret? Eller finder det kun sted på medlemsstatsniveau?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Vi er naturligvis i løbende dialog med Ukraine om dette
spørgsmål. Min kollega, kommissær Štefan Füle, har fremlagt en samarbejdsmodel, og jeg er i høj grad
involveret i den. Den omfatter indre anliggender med det formål at undersøge, hvordan vi kan hjælpe de
ukrainske myndigheder med at udvikle dette område, og hvordan vi kan uddybe vores samarbejde yderligere.
Dette vil også blive berørt på et møde med de ukrainske myndigheder om et par uger.

Der er ingen planer om politisamarbejde og -uddannelse som sådan i den umiddelbare fremtid, men det kan
naturligvis drøftes, når Ukraine har gennemført de nødvendige reformer. Vi er åbne over for et samarbejde
med dem. De er en vigtig nabo. Vi har meget til fælles. Vi har fælles udfordringer, hvad angår
grænseoverskridende kriminalitet, så det ville være godt for os alle, hvis vi kunne uddybe samarbejdet.
Ukrainerne skal naturligvis forbedre sig, men vi er der og er parate til at hjælpe dem, så vil vi se, hvad det
fører til på lang sigt.

Formanden. – Spørgsmål nr. 21 af Georgios Papanikolaou (H-0184/10)

Om: Eksplosivt voksende kriminalitet i Europa

Der er sket en drastisk stigning i kriminaliteten og volden i de europæiske samfund, som det fremgår af de
data fra Eurostat, der blev offentliggjort for få måneder siden. Eftersom den økonomiske krise hænger
umiddelbart sammen med, at disse fænomener tiltager, forekommer kriminalitet og vold særlig hyppigt i
de lande, der har de største økonomiske problemer.

Agter kommissionen at tage dristigere initiativer til et mere effektivt samarbejde med medlemsstaterne med
henblik på såvel forebyggelse som bekæmpelse af kriminaliteten i de europæiske samfund under hensyntagen
til nødvendigheden af at beskytte de europæiske borgeres personlige frihed?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Den seneste udgave af Eurostats statistikker vedrørende
kriminalitet og strafferetlig behandling deraf, som er offentliggjort, er dateret den 29. maj. De omhandler
perioden 1998-2007 og viser ikke den stigning, som spørgeren beskriver. Kommissionen anerkender dog,
at organiseret kriminalitet er en trussel mod borgerne og økonomien i hele EU.
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Kommissionen har forpligtet sig til at fremsætte relevante forslag og til at gennemføre foranstaltninger med
henblik på at forebygge og bekæmpe forskellige former for kriminelle aktiviteter – både organiserede og
andre. Derfor indgår disse målsætninger i Stockholmprogrammets omfattende ramme for EU's politiske
indsats på områderne for borgere, retfærdighed, sikkerhed og indvandring for de næste fem år. For nylig
vedtog Kommissionen Stockholmhandlingsplanen, og jeg mener, at min kollega, næstformand Reding, var
her for blot en halv time siden for at fremlægge og drøfte den på plenarmødet.

Inden udgangen af indeværende år vil Kommissionen endvidere fremlægge en meddelelse om den interne
sikkerhedsstrategi, og den vil indeholde konkrete forslag og trusselsvurderinger for de kommende fem år.
Organiseret kriminalitet vil naturligvis være omfattet af den.

Fælles trusler kræver et fælles svar, så fælles værktøjer skal bruges effektivt af alle medlemsstater, offentlige
myndigheder og private organisationer. Lad mig nævne tre typer kriminalitet, der i sandhed er europæiske,
og som også har en international dimension: menneskehandel, it-kriminalitet og identitetstyveri.
Kommissionen er fast besluttet på at styrke samarbejdet om dette og udarbejder i øjeblikket operationelle
og lovgivningsmæssige forslag herom. Det vil vi gøre i samarbejde med medlemsstaterne, Parlamentet, ngo'er
og den private sektor.

Koordinering af dialog og operationer er nøgleord for fremtiden. Deling af bedste praksis, standarder,
retningslinjer, udvikling af uddannelse og forskning skal øge den gensidige effektivitet og forståelse.
Samarbejdet med kandidat- og tredjelande er vigtigt, hvis vi skal håndtere kriminalitet effektivt.

Jeg vil understrege, at en ambitiøs tilgang i beslutningsprocessen afhænger af medlemsstaternes politiske
vilje. Den effektive gennemførelse af de vedtagne foranstaltninger afhænger af de nationale ressourcer, der
tildeles indsatsen for at opfylde målsætningerne. Kommissionen kan støtte medlemsstaterne gennem
finansielle programmer med henblik på at samarbejde på europæisk plan.

Som De alle ved, tilfører Lissabontraktaten Parlamentet nye kompetencer på dette område, og jeg vil
understrege Deres ansvar og vigtige rolle i forbindelse med udviklingen af sikkerhed i EU.

Gay Mitchell (PPE). – (EN) Jeg takker kommissæren for hendes svar. Jeg var ordfører for Parlamentets
betænkning om Den Europæiske Centralbank sidste år, og et af de punkter, jeg rejste, var den betydelige
stigning i brugen af 500 eurosedler, og jeg tror også 200 eurosedler, men navnlig 500 eurosedler. Jeg nævnte
muligheden for, at de blev brugt til hvidvaskning af penge, til kriminelle formål. Jeg kan nu fra Det Forenede
Kongerige forstå, at der er reel bekymring for dette.

Må jeg opfordre kommissæren til at drøfte de betænkeligheder, jeg har nævnt, med Den Europæiske
Centralbank for at undersøge, hvem der bruger så store mængder 500 eurosedler? Jeg må sige, at der må
være en rimelig mistanke om skatteunddragelse eller måske andre kriminelle aktiviteter.

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg takker spørgeren for denne information. Jeg vil
bestemt undersøge sagen og se, om der kan spores et mønster i dette. I øjeblikket kan jeg ikke besvare dette,
men jeg vil undersøge sagen og takker Dem for at foreslå dette.

Georgios Papanikolaou, spørger. – (EL) Tak for Deres svar, fru kommissær! De var informativ og ærlig i
netop dette svar med hensyn til den dato, De har data indtil, med andre ord indtil 2007. Jeg stillede Dem
dette spørgsmål den 6. april 2010 og den 5. maj 2010. Som De ved, mistede tre mennesker på tragisk og
meningsløs vis livet under græske borgeres fredelige demonstrationer for at få en bedre fremtid.

Jeg vil gentage spørgsmålet for at få et mere konkret svar. Planlægger Kommissionen mere systematiske
indgreb og konkrete henstillinger til medlemsstater om disse spørgsmål? Agter De at indsamle data om disse
spørgsmål på en mere direkte og hurtig måde, eftersom problemet tilsyneladende bliver værre og værre i
flere medlemsstater, navnlig i denne tid?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Kommissionen – og jeg – beklager dybt de tre menneskers
dødsfald under de nylige optøjer, som spørgeren beskriver. Det er altid en tragedie, når uskyldige mennesker
rammes af sådanne problemer. Vi beklager det dybt, og vores tanker går til deres familie.

Som De siger, skal vi løbende opdatere vores statistikker, og Eurostat undersøger dette. Vi vil forhåbentlig
snart kunne få en bedre vurdering. Vi planlægger i øjeblikket ingen initiativer i denne retning. Disse forbrydelser
og disse dødsfald er frygtelige, men Kommissionens kompetence er begrænset til grænseoverskridende
kriminalitet og til fremme af samarbejdet mellem nationale myndigheder og europæiske myndigheder. I
øjeblikket planlægges der ingen initiativer i den henseende.
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Formanden. – Spørgsmål nr. 22 af Pavel Poc (H-0185/10)

Om: EU's fælles visumpolitik

Ifølge artikel 77, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæisk Unions funktionsmåde og den heraf afledte
ret, navnlig Rådets forordning (EF) nr. 539/2001(2) af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de
tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over
de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (med senere ændringer), er medlemsstaterne forpligtet
til at anvende en fælles visumpolitik på gensidige vilkår.

Forstår Kommissionen begrebet "fælles visumpolitik", således at der udelukkende skal fastlægges ensartede
visumregler for EU's medlemsstater over for tredjelande? Eller indebærer omtalte artikel i traktaten om Den
Europæiske Union, ud over at visumpolitikken reguleres over for tredjelande, også en forpligtelse for
Kommissionen og EU's medlemsstater til at bestræbe sig på at sikre de samme visumbetingelser for EU's
medlemsstater i tredjelande?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) EU's visumpolitik er harmoniseret, og det er en fælles
politik. Den er baseret på tre retsakter, som gælder for medlemsstaterne, nemlig forordning (EF) nr. 539/2001
af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af
visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette
krav, dernæst fællesskabskodeksen for visa, der omhandler alle procedurer og betingelser for udstedelse af
Schengenvisa til kortvarige ophold, og endelig forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa.
Disse regler gælder for statsborgere fra alle tredjelande, som er underlagt visumpligt.

Ved den første forordning, jeg nævnte, fastlægges en liste over tredjelande, hvis statsborgere skal være i
besiddelse af et visum, når de krydser ydre grænser. Det er den såkaldte "negativliste". Der er også positivlisten,
som er de statsborgere, der er fritaget fra dette krav på grundlag af forskellige kriterier, og herunder er bl.a.
gensidighed et grundlæggende princip. Denne forordning gælder for alle EU's medlemsstater med undtagelse
af Det Forenede Kongerige og Irland og gælder også for Island, Norge og Schweiz.

I overensstemmelse med princippet om gensidighed finder EU, at et tredjeland, hvis statsborgere er fritaget
fra visumkravet ved indrejse til EU's medlemsstater, skal tilbyde EU-borgere gensidig behandling ved at fritage
dem for visumkravet, når de rejser til det pågældende land. Når et tredjeland på positivlisten fastholder eller
indfører visumpligt for statsborgere fra en, to eller flere medlemsstater, finder gensidighedsmekanismen
anvendelse. Det er rammen for de foranstaltninger, Kommissionen kan iværksætte for at sikre, at der igen
kan rejses uden visum fra tredjelandet. Hvis det ikke er muligt, kan Kommissionen foreslå modforanstaltninger
mod den midlertidige genindførelse af visumkravet for statsborgere fra det pågældende tredjeland.

Dette system har vist sig at være ganske effektivt, hvilket fremgår af rapporten om gensidighed, som beskriver
de foranstaltninger, Kommissionen har iværksat. Under denne gensidighedsmekanisme, som har været i
kraft siden 2005, gav medlemsstaterne meddelelse om 75 tilfælde af ensidig indførelse af visumpligt i
forbindelse med 13 tredjelande på positivlisten. Siden da er gensidighed blevet etableret med de fleste af disse
13 lande, herunder f.eks. Japan, Panama, Singapore, Australien, Uruguay og Costa Rica, og for nylig afsluttede
Kommissionen forhandlingerne om visumfritagelse med Brasilien, og den vil i nær fremtid blive forelagt
Parlamentet og Rådet.

Visse medlemsstater har stadig problemer med ensidig visumpligt over for USA og Canada, og det er noget,
som vi altid nævner for disse lande.

Mekanismen finder ikke anvendelse, hvis et tredjeland på negativlisten fastholder eller indfører visumpligt
for statsborgere fra en eller flere medlemsstater alene, eller hvis tredjelandet anvender forskellige betingelser
for statsborgere fra forskellige medlemsstaterne. Fællesskabets regelværk indeholder ingen regler for sådanne
tilfælde og omhandler ikke en specifik mekanisme, så det er meget vanskeligt for EU at gribe ind.

Pavel Poc, spørger. – (CS) Hvis Kommissionen er garant for den fælles visumpolitik, og hvis denne politik
primært er baseret på princippet om gensidighed, hvor længe agter Kommissionen så helt konkret at blive
ved med at tolerere den hidtil usete, asymmetriske visumordning, som et tredjeland, Canada, har indført
mod en EU-medlemsstat, Tjekkiet?

(2) EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1.
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Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg er naturligvis bekendt med det tilfælde, som De
henviser til, og Kommissionen har i høj grad været involveret i sagen.

De canadiske myndigheder har oprettet et kontor i Prag – det er en betingelse, som vi pålagde dem – og de
er også i gang med at udforme en køreplan for genindførelsen af visumfritagelse. Vi har haft flere møder på
højt niveau med deltagelse af Canada, Tjekkiet og Kommissionen med henblik på at skitsere de skridt, der
skal tages. Canadierne har sagt, at de vil ændre loven, og at de meget snart vil forelægge den for deres parlament
med henblik på at ændre den. Vi er i dialog med dem og med de tjekkiske myndigheder med henblik på at
sikre, at dialogen fortsætter, at der er en konstruktiv atmosfære, og at vi kan nærme os en løsning på problemet.
Medlemsstaterne vil drøfte det igen på Rådets møde i juni.

Jeg beklager, at denne konflikt endnu ikke er løst, men jeg kan forsikre spørgeren, at vi sammen med vores
tjekkiske kolleger forsøger at finde en løsning så hurtigt som muligt.

Formanden. – Spørgsmål nr. 23 af Nikolaos Chountis (H-0205/10)

Om: Uløste spørgsmål vedrørende EU's og Tyrkiets fælles erklæring af 5. november 2009

Kan Kommissionen svare på følgende spørgsmål i betragtning af

den fælles erklæring, der blev udarbejdet den 5. november 2009 af Atalay, den tyrkiske indenrigsminister,
Barrot, næstformand i Kommissionen, og Billström, formand for Rådet, og navnlig punkt 3 heri, der omhandler
genoptagelsen af de officielle forhandlinger om indgåelsen af en aftale om at genindlede forbindelserne
mellem Tyrkiet og EU, samt punkt 5, hvoraf det fremgår, at der på teknisk niveau er indgået en aftale mellem
Tyrkiet og Frontex;

svaret på mit spørgsmål H- 0431/09, som Malmström, formand for Rådet, gav på Europa-Parlamentets
plenarmøde den 16. december 2009;

den konstante chikane, som de tyrkiske luftvåben udøver mod Frontex' luftfartøjer:

Hvor langt er man nået med de forhandlinger, der omtales i punkt 3 i den fælles erklæring? Er de igangværende
drøftelser med Frontex endt i en blindgyde? Har chikanen på Frontex' luftfartøjer noget at gøre med, at
Tyrkiet afviser formelt at anerkende EU's grænser i Det Ægæiske Hav?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg har et stramt program i dag! Jeg vil gerne minde
om, at vi tidligere har haft vanskelige forhandlinger med Tyrkiet allerede med mandatet i 2002, men for
nylig har vi oplevet rigtig mange positive tiltag. Sidste år opfordrede Rådet i sin konklusion om illegal
indvandring til en acceleration af forhandlingerne med Tyrkiet, og min forgænger, hr. Barrot, besøgte – også
sidste år – Tyrkiet sammen med den svenske minister Billström. Der blev på det tidspunkt fremsat en fælles
erklæring om at fortsætte arbejdet.

Siden da er der sket fremskridt. Der har været adskillige samtaler i løbet af vinteren, og vi er nu meget tæt på
enighed i forhandlingerne om en tilbagetagelsesaftale med Tyrkiet.

Kommissionen har tillid til, at aftaleteksten er afbalanceret og afspejler vores behov, samtidig med at den
tager hensyn til Tyrkiets betænkeligheder. Vi arbejder for at færdiggøre denne tekst så hurtigt som muligt,
og vi er i løbende kontakt med de tyrkiske myndigheder.

Målet er at færdiggøre den og rapportere resultatet af forhandlingerne på Rådets møde i juni. Vi vil til fulde
holde Parlamentet orienteret, da det vil blive bedt om at give sit samtykke til indgåelsen af aftalen.

Med hensyn til Frontex er der ingen formel sammenhæng mellem forhandlingen af arbejdsordning og
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet. Når det er sagt, træffer Kommissionen de nødvendige
foranstaltninger med henblik på at sikre overordnet overensstemmelse, hvis begge aftaler omhandler lignende
forhold.

Kommissionen kan ikke kommentere afgrænsningen eller grænserne for en bestemt medlemsstat, da sådanne
spørgsmål alene hører ind under medlemsstaternes ansvar og de gældende bestemmelser i international
lovgivning. Vi opfordrer Frontex og værtsmedlemsstaten til at sikre, at der gives tilstrækkelig information
til tilstødende tredjelande om opstillingen af aktiver, som f.eks. flyanlæg, tæt på grænsen, inden en fælles
operation indledes.

Nikolaos Chountis, spørger. – (EL) Problemet med at give et klart svar på en kæde af lignende spørgsmål
har fået mig til at indse, at disse forhandlinger under alle omstændigheder er vanskelige, og det bekræfter
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efter min mening, at adskillige politiske spørgsmål, som rejses af den tyrkiske side, gør det vanskeligt at
afslutte forhandlingerne.

Jeg ville være taknemmelig, hvis De ville orientere os, så snart disse forhandlinger er afsluttet. Jeg vil også
gerne sige følgende: Under den tyrkiske premierministers nylige besøg i Grækenland, Athen, blev der
underskrevet en protokol, et samarbejdsmemorandum med Grækenland om ulovlig indvandring. Jeg vil
gerne spørge Dem om følgende: Kan dette memorandum, denne tilbagetagelsesaftale mellem Grækenland
og Tyrkiet erstatte den aftale, som forhandles mellem EU og Tyrkiet?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Uden at kende det præcise indhold af aftalen mellem
Tyrkiet og Grækenland tror jeg, at den illustrerer den konstruktive indstilling, som findes hos de græske
myndigheder på den ene side og de tyrkiske myndigheder på den anden.

Der gennemføres en parallel forhandling med Tyrkiet. Vi er, som jeg sagde, meget tæt på at afslutte disse
forhandlinger. Der har hersket en meget konstruktiv atmosfære, og det viser efter min mening nødvendigheden
af, at EU opnår dette, og også den tyrkiske sides interesse i at opnå en aftale om tilbagetagelse med os. Dette
vil naturligvis være til gavn for alle.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Fru kommissær! I andre svar, vi har modtaget, har De udtrykkeligt
sagt, at Frontex forhandler med Tyrkiet om tekniske spørgsmål. Det kan jeg forstå. De fortalte os for nylig i
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, da De ajourførte os om forhold inden
for Deres portefølje, at der var skred i forhandlingerne om den endelige aftale med Tyrkiet om ulovlig
indvandring, og at den nærmede sig sin afslutning, som De sagde i dag.

Bør denne aftale mellem EU og Tyrkiet ikke også omhandle Frontex? Er Frontex ikke en særdeles vigtig faktor
for bekæmpelsen af ulovlig indvandring? Jeg ved ikke, hvor meget De kan fortælle os om indholdet i
forhandlingerne, men fordrer almindelig sund fornuft ikke, at vi på dette punkt medtager bestemmelser om
Frontex' operationer og foranstaltninger?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg havde lejlighed til at tale med Udvalget om Borgernes
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender sidste mandag, og jeg gentager, hvad jeg sagde dengang, nemlig,
at der sker fremskridt i forhandlingerne med Tyrkiet.

Med hensyn til Frontex og Tyrkiets grænsekontrol er de nået frem til en indledende aftale om et udkast til en
arbejdsordning på teknisk niveau. Begge parter deltager i drøftelser, og i øjeblikket afventer Frontex svar fra
Tyrkiet, så forhandlingerne kan fortsættes. Frontex er en vigtig aktør i denne forbindelse, men vi skal først
og fremmest indgå aftalen og derefter fortsætte med parallelle drøftelser med Frontex. Jeg er enig i, at der er
rigelig plads til samarbejde her.

Formanden. – Spørgsmål nr. 24 af Sarah Ludford (H-0236/10)

Om: EU's terrorbekæmpelsespolitikker og CIA's overførsler

Forskellige udviklinger i den seneste tid har givet flere oplysninger om medlemsstaternes medvirken i USA's
overførselsprogram. Det fremgår af en fælles FN-undersøgelse, at nogle EU-medlemsstater har indgået
hemmelige aftaler og deltaget i aktiviteter vedrørende CIA's overførselsprogram og hemmelige fængsler(3).

På baggrund af disse talrige overtrædelser i de seneste 8 år begået af medlemsstaterne og i lyset af
Kommissionens foreslåede meddelelse om status over terrorbekæmpelsespolitikker kan Kommissionen
berette om de særlige foranstaltninger, den agter at træffe for at sikre, at EU's terrorbekæmpelsespolitikker
kan forhindre sådanne overtrædelser i fremtiden?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Tak for Deres spørgsmål, Sarah Ludford! Som De er
bekendt med, har dette min store interesse, og vi har også tidligere samarbejdet om dette. Jeg behøver ikke
sige, at frihed og sikkerhed følges ad, og at respekt for grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet er
kernen i EU's tilgang til terrorbekæmpelse. Foranstaltninger til terrorbekæmpelse skal altid gennemføres
inden for rammerne af fuld respekt for grundlæggende rettigheder, og EU skal foregå med et godt eksempel
i den henseende.

Dette er ikke kun et juridisk krav, men også en central forudsætning for vores troværdighed og legitimitet
og for fremme af gensidig tillid mellem de nationale myndigheder og tilliden blandt offentligheden generelt.

(3) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf.
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Kommissionen agter derfor fortsat at følge en tilgang til terrorbekæmpelse, som søger at kombinere
operationel og retlig effektivitet og gennemførlighed med et klart løfte om respekt for de grundlæggende
rettigheder.

De fremgangsmåder, der betegnes som overførsler og hemmelige fængsler, er krænkelser af
menneskerettighederne. Kommissionen har altid understreget dette, og det er op til de berørte medlemsstater
at indlede eller fortsætte dybdegående, uafhængige og upartiske undersøgelser med henblik på at finde frem
til sandheden. Dette er en positiv forpligtelse, der følger af den europæiske menneskerettighedskonvention,
med henblik på at fastlægge ansvarsområder og give ofrene mulighed for at opnå kompensation. Vi har fra
Kommissionens side opfordret Polen og Rumænien til at gennemføre undersøgelser af påstande om
eksistensen af hemmelige fængsler, og det glæder os, at Polen indledte undersøgelserne i Polen i marts 2008.

Kommissionen har også skrevet til de litauiske myndigheder og hilst deres proaktive holdning i forbindelse
med igangsættelse af undersøgelser velkommen. Med hensyn til debatten om overførselsflyvninger og dens
betydning for EU's luftfartspolitik udnytter Kommissionen sine erfaringer fra meddelelsen om civil- og
forretningsluftfart fra januar 2008. Det fælles europæiske luftrum, som trådte i kraft sidste januar, omhandler
yderligere foranstaltninger til overvågning af flys faktiske bevægelser, og vi vil fortsat nøje overvåge dette –
inden for vores beføjelser naturligvis.

I 2008 fremlagde Kommissionen omfattende faktuelle oplysninger i sit offentlige arbejdsdokument om
terror og grundlæggende rettigheder. Dette er en syntese af svarene fra medlemsstaterne på spørgsmålet om
strafferet, forvaltningsret, retspleje og grundlæggende rettigheder i kampen mod terror. Alle medlemsstaterne
har besvaret spørgeskemaet, og Kommissionen er i øjeblikket ved at udarbejde en oversigt over de vigtigste
EU-foranstaltninger og politiske initiativer, der er iværksat på området for terrorbekæmpelse indtil
Lissabontraktatens ikrafttræden.

Den terrorbekæmpelsespolitik, der føres på nationalt plan af medlemsstaterne eller deltagelsen i CIA's
overførselsprogram, vurderes ikke specifikt i den forbindelse, men det er tydeligt, hvad Kommissionen mener
om dette, og vi vil fortsat følge udviklingen i medlemsstaterne, herunder retlige spørgsmål vedrørende
antiterrorforanstaltninger, der bringes for nationale domstole, og udnytte erfaringerne fra bæredygtige
politikker på EU-plan.

Sarah Ludford, spørger. – (EN) Udtrykket "en politiker, der nu forsvarer, hvad hun før har angrebet" har vist
aldrig været mere passende, og jeg har altid glædet mig over at samarbejde med Dem om disse spørgsmål,
kommissær Malmström.

Deres bemærkning er ret opmuntrende, idet den signalerer en vis forstærkning af den overvågning og de
mekanismer, som Kommissionen vil have til rådighed i fremtiden, men faktum er, at fortiden også eksisterer.
Medlemsstater deltog i CIA's ulovlige overførsler, tortur og forsvindinger, og der var manglende overvågning
og ansvarlighed. Der var meget retorik om menneskerettigheder – ligesom nu – men der er en stor kløft
mellem retorik og virkelighed. Alle er stadig ikke blevet draget til ansvar.

Er der ting, som Kommissionen i sin egenskab af traktaternes vogter kan komme i tanke om, som stadig kan
gøres for at forsøge at sikre, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser i fremtiden, og så vi stadig
kan få gennemført en undersøgelse – herunder forhåbentlig en forskriftsmæssig offentlig undersøgelse under
den nye regering i Det Forenede Kongerige – med henblik på at sikre, at vi ved alt om, hvad der skete i fortiden,
og hvad der gik galt?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Parlamentets arbejde i denne forbindelse har været
særdeles vigtigt, idet det har kastet lys over overførselsprogrammet og vist, hvad der er sket. Det har skabt
momentum, men også et stærkt offentligt ønske om at finde frem til sandheden. Som jeg sagde, har
Kommissionen opfordret og tilskyndet til udførlige og dybdegående undersøgelser i de berørte lande og vil
fortsat følge op og sikre, at disse også gennemføres. Forslaget om det fælles europæiske luftrum skal hjælpe
os med at overvåge dette yderligere.

Vi vil holde øje med dette og vil fortsat skubbe på for at opnå klarhed. Der er desuden ikke meget konkret,
som Kommissionen kan gøre, men vi er glade for at arbejde sammen med Parlamentet og fortsat skubbe på
for at opnå klarhed og sikre, at dette ikke er noget, som bliver en del af den europæiske politik mod terror.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Jeg vil gerne anmode Dem, fru Malmström, om information om
et forhold, der efter min mening er vigtigt. Kampen mod terror – og vi ved naturligvis alle, at vi skal bekæmpe
terror – kræver, at de europæiske lande samarbejder med hinanden. I den forbindelse har jeg følgende
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spørgsmål: Har De observeret en øget tendens fra EU-medlemsstaternes side med hensyn til samarbejde, og
er der også en øget tendens til indbyrdes udveksling af de forskellige og meget vigtige typer informationer,
der er nødvendige for at bekæmpe terror? Har der været positive ændringer i den henseende?

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Kampen mod terror er naturligvis et centralt element
i EU's politik. De primære foranstaltninger træffes af de nationale tjenester, politimyndigheder og politikere.
EU kan støtte disse initiativer, vi kan skabe en vis retlig ramme, og vi kan sikre, at chartret om grundlæggende
rettigheder overholdes. Vi har ydet finansiel støtte til ofre, og vi kan tilskynde til yderligere samarbejde.

Min fornemmelse er, at medlemsstaterne samarbejder i betydelig grad. Der er naturligvis stadig det meget
følsomme spørgsmål om deling af efterretningsoplysninger. Det er baseret på tillid – eller nogle gange mangel
på tillid. Dette skal forbedres, og det kan kun ske via harmonisering og ved at sikre, at vores EU-systemer
fuldt ud respekterer retsstatsprincippet, og at de er troværdige. Dette er et område, hvor EU kan hjælpe. I
Stockholmprogrammet og i de forudgående forhandlinger var der en klar vilje fra medlemsstaternes side til
at styrke samarbejdet – med hinanden, i EU, men også med tredjelande – med det formål at bekæmpe terror.
Det skal naturligvis altid ske med fuld respekt for grundlæggende rettigheder, og CIA's overførselsprogram
er ikke en del af det.

Formanden. – Da de vedrører samme emne, behandler vi under ét: Spørgsmål nr. 25 af Marian Harkin
(H-0188/10)

Om: Iværksættere og SMV'er

Kan Kommissionen i lyset af den kommende SMV-uge (25. maj-1. juni 2010) og uddelingen af de europæiske
iværksætterpriser (31. maj) give en opdatering af gennemførelsen af "Small Business Act", navnlig med
hensyn til foranstaltninger vedrørende iværksætteres investeringsberedskab, der har til formål at fremme
deres adgang til finansiering og reducere de administrative byrder, og især redegøre for initiativer og politiske
beslutninger fra medlemsstaterne rettet mod at hjælpe SMV'erne med at tackle de problemer, som hæmmer
deres udvikling?

Spørgsmål nr. 26 af Jim Higgins (H-0198/10)

Om: SME'er

Agter Kommissionen at indføre foranstaltninger for at hjælpe de eksisterende SMV'er, der kæmper for deres
overlevelse i hele EU? Og agter Kommissionen at indføre en særlig ordning for at hjælpe unge iværksættere,
der forsøger at etablere nye vellykkede SMV'er i Unionen og dermed reducere EU's afhængighed af direkte
udenlandske investeringer til industrifremme?

Spørgsmål nr. 27 af Gay Mitchell (H-0213/10)

Om: SMV'er og jobskabelse

Det er almindelig anerkendt, at små og mellemstore virksomheder er nøglen til at mindske arbejdsløsheden
i Europa, og dog har de en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, når man sammenligner med større
virksomheder på grund af stordriftsfordele. Hvis hver SMV kunne skabe et job i morgen, ville det have en
enorm positiv virkning på beskæftigelsestallet.

Hvad gør Kommissionen for at fremme jobskabelse via SMV'er f.eks. ved hjælp af administrative reformer
og investering? Hvilke mål har Kommissionen fastlagt, og hvordan agter den at holde øje med disse mål?

Spørgsmål nr. 28 af Liam Aylward (H-0225/10)

Om: Den europæiske SMV-uge

I næste uge er det den europæiske SMV-uge. Formålet med den er at fremme iværksætterkultur, innovation
og konkurrencedygtighed og at informere om det arbejde, Den Europæiske Union og de offentlige
myndigheder på alle niveauer gør for at støtte og finansiere mikrovirksomheder og små og mellemstore
virksomheder.

Den største udfordring for små og mellemstore virksomheder er i øjeblikket at sikre kapital og finansiering.
Der er mange små virksomheder, små familievirksomheder og nyetablerede virksomheder, som har haft
stor succes, men nu er sårbare, fordi de ikke kan sikre kapital. Hvad kan der gøres på europæisk plan for at
løse dette problem?
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Spørgsmål nr. 29 af Brian Crowley (H-0234/10)

Om: Foranstaltninger til nedbringelse af de administrative omkostninger for SMV'er

Kan Kommissionen oplyse, hvilke foranstaltninger den har taget eller agter at tage for at nedbringe omfanget
af unødvendige administrative omkostninger for små og mellemstore virksomheder i Den Europæiske
Union?

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Hr. formand! Må jeg bede Dem tage Deres nye liberale hat på og
præcisere, hvilke spørgsmål der faktisk besvares? Vil spørgsmål 33 i tredje del blive besvaret? Vi forsøger
alle at deltage i flere møder. Hvis De kunne præcisere, hvilke spørgsmål der besvares, vil det være nyttigt.

Formanden. – Jeg tror, det er meget usandsynligt, at vi vil nå til spørgsmål 33. Hvis De venter på det, ville
jeg ikke gøre det.

Hr. Tajani vil give ét samlet svar, og derefter vil jeg give spørgerne – og andre medlemmer – mulighed for at
stille et supplerende spørgsmål.

Jeg vil understrege, at vi skal være færdige kl. 20.30, fordi personalet og tolkene skal have noget at spise,
inden mødet genoptages kl. 21.00.

Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. – (IT) Jeg har nu to års erfaring i min nye kapacitet. Små og
mellemstore virksomheder er fortsat en prioritet for den nye Kommission, som er overbevist om behovet
for at gøre alt for at forhindre, at den finansielle krise bliver en social krise, der hovedsagelig vil berøre de
små og mellemstore virksomheder og deres ansatte.

Siden vedtagelsen af Small Business Act i 2008 er der sket betydeligt fremskridt. Kommissionen har vedtaget
fem lovgivningsforslag vedrørende Small Business Act, hvoraf to allerede er blevet gennemført:
gruppefritagelsesforordningen om statsstøtte og direktivet om en reduktion af momssatserne. De øvrige tre,
direktivet om forsinket betaling, direktivet om momsfakturering og forordningen om en statut for det
europæiske private selskab, er stadig under behandling i Parlamentet og Rådet.

Kommissionen har også igangsat de krævede ikkelovgivningsmæssige handlinger. Der er indført en "SMV-test"
over hele linjen for konsekvensanalyser med henblik på at forbedre kvaliteten af lovgivning. Som eksempel
kan nævnes direktivet om forsinket betaling og fritagelse af mikrovirksomheder fra regnskabskrav.

Medlemsstaterne har også udvist et stærkt politisk ønske om at gennemføre Small Business Act. De har f.eks.
indført SMV-testen som en del af de nationale beslutningsprocesser, og små og mellemstore virksomheder
var blandt de primære modtagere af støtte under de foranstaltninger, som medlemsstaterne vedtog inden
for rammerne af det europæiske genopretningsprogram med det formål at håndtere krisen. Oprettelsen og
forlængelsen af lån og garantier til små og mellemstore virksomheder var f.eks. blandt de foranstaltninger,
som blev vedtaget for at forbedre adgangen til finansiering.

De valgte metoder og de opnåede resultater varierer dog fra medlemsstat til medlemsstat, og vi skal derfor
fortsat arbejde med gennemførelsen af Small Business Act på nationalt plan. Det er derfor efter min mening
afgørende, at vi fortsætter den igangsatte indsats og sikrer, at principperne og de anbefalede foranstaltninger
gennemføres på både europæisk og nationalt niveau.

Politikken til fordel for små og mellemstore virksomheder understøttes fuldt ud af EU 2020-strategien, er
en integreret del af mange planlagte fyrtårnsinitiativer og vil blive underlagt et specifikt sundhedstjek, når
strategien gennemføres i medlemsstaterne. I en af de 10 supplerende retningslinjer, som Kommissionen har
foreslået, opfordres medlemsstaterne til at gennemføre en række foranstaltninger for små og mellemstore
virksomheder i overensstemmelse med principperne i Small Business Act.

I næste fase skal det sikres, at medlemsstaterne gennemfører disse foranstaltninger i deres nationale
reformprogrammer. Inden udgangen af dette år vil vi have gennemført en tilbundsgående undersøgelse af
gennemførelsen af retsakten med det formål at måle det opnåede fremskridt og identificere nye
foranstaltninger, der også omhandler EU 2020-prioriteringerne. De primære indsatsområder vil omfatte
forbedring af adgangen til kredit og innovation, stimulering af iværksætterånden og fremme af de små og
mellemstore virksomheders internationalisering. Små og mellemstore virksomheder, navnlig de virksomheder,
der administreres af unge iværksættere, vil være blandt de primære støttemodtagere under disse nye initiativer.

Kommissionen har på baggrund af de vanskeligheder, som små og mellemstore virksomheder i øjeblikket
oplever, når de forsøger at få adgang til finansiering, nøje fulgt udviklingen i sektoren og har samarbejdet
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med navnlig Den Europæiske Centralbank med det formål at gennemføre regelmæssige undersøgelser af
situationen.

Kommissionen har også udformet en række programmer, der yder finansiel støtte med henblik på at hjælpe
små og mellemstore virksomheder med at få adgang til den kapital, de skal bruge for at udvikle deres aktiviteter.
Programmet for konkurrenceevne og innovation omhandler f.eks. en række finansielle instrumenter, der er
udviklet sammen med Den Europæiske Investeringsfond, som skaber incitamenter for risikovillige operationer
og lånegarantier til virksomheder. Jeremieprogrammet, som finansieres af Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, tilbyder en lang række specifikke finansielle produkter, som har til formål at udvikle de
små og mellemstore virksomheder i det europæiske område som helhed. Endelig er det nye europæiske
mikrofinansieringsinstrument, et fælles initiativ mellem Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank,
specifikt målrettet som mikrovirksomheder, der har problemer med at fremskaffe ad hoc-finansiering.

Små og mellemstore virksomheders adgang til kredit er også blevet forbedret takket være en forøgelse af
summen af kreditmuligheder, som Den Europæiske Investeringsbank kan yde til de banker i mellemleddet,
der er ansvarlige for at fordele midlerne til de små og mellemstore virksomheder i form af lån. I 2009 ydede
Den Europæiske Investeringsbank et samlet beløb på 13 mia. EUR til finansielle institutioner, dvs. en stigning
på 55 % i forhold til året før. Jeg kan oplyse Dem, at mere end 75 % af de 21 mia. EUR, der blev ydet i
2008-2009, nåede frem til de små og mellemstore virksomheder, de var bestemt til, nemlig til 50 000 små
og mellemstore virksomheder i hele EU.

For et par dage siden afholdt Kommissionen desuden en konference på højt niveau, hvor banker,
venturekapitalfonde samt små og mellemstore virksomheder mødtes. På mødet deltog også repræsentanter
for Parlamentet. Vi havde på mødet lejlighed til at undersøge den aktuelle markedssituation og undersøge
nye idéer og strategier, som kan bruges til at forbedre adgangen til finansiering for små og mellemstore
virksomheder. Det var en vigtig lejlighed til at drøfte mulige foranstaltninger, der kan iværksættes for at
hjælpe virksomheder og fastholde genopretningen og den økonomiske vækst.

En af de foranstaltninger, der blev truffet beslutning om, var oprettelsen af et permanent diskussionsforum
med finansielle institutioner, venturekapitalfonde og repræsentanter for små og mellemstore virksomheder.
Kvartalsmøder vil blive afholdt med Kommissionen som formand. Konklusionerne fra dette forum skal
udgøre første fase i en strategi, der har til formål at udarbejde en handlingsplan, som skal sikre adgang til
kredit og kapital for små og mellemstore virksomheder i EU.

Endelig vil jeg benytte denne forhandling til at oplyse Parlamentet om, at der som et led i den første europæiske
SMV-uge vil afholdt mere end 1 200 nationale, regionale og lokale arrangementer med fokus på en række
problemer, der vedrører denne sektor. Den europæiske SMV-uge vil finde sted fra den 25. maj til den 1. juni
– samtidig med ceremonien for European Enterprise Awards 2010, der afholdes den 31. maj i Madrid.

Med alt dette vil jeg over for Dem bekræfte mit personlige engagement i indsatsen for at sikre beskæftigelsen
i EU gennem støtte til de små og mellemstore virksomheder. Den nødvendige omstrukturering af den private
masseindustri vil resultere i tab af arbejdspladser, og vi kan kun styrke beskæftigelsen, hvis vi udvikler de
små og mellemstore virksomheder, som udgør rygraden i den europæiske økonomi.

Marian Harkin, spørger. – (EN) Jeg vil lykønske Kommissionen med det opnåede fremskridt. Men De
betegnede adgangen til kapital som et af de største problemer, og De nævnte Den Europæiske Investeringsbank.
Den har fordelt midler til irske banker, som de skulle formidle videre til små og mellemstore virksomheder.
Et betydeligt beløb formidles dog ikke videre primært som følge af manglende overensstemmelse mellem
de små og mellemstore virksomheders behov – forskellige former for refinansiering – og Den Europæiske
Investeringsbanks målsætning, som er penge til mellemlangsigtet investering. Jeg vil derfor spørge Dem, om
De er enig i, at der skal iværksættes foranstaltninger for små og mellemstore virksomheder, der har brug for
refinansiering, og hvilken rolle Kommissionen kan spille. Vil De endvidere gå ind for en form for
virksomhedsgarantiordning svarende til ordningen i Det Forenede Kongerige?

Jim Higgins, spørger. – (GA) Jeg er helt enig med Kommissionen i, at små og mellemstore virksomheder er
meget vigtige – ikke kun på grund af det antal arbejdspladser, de skaber, men også fordi de er mere stabile
end store virksomheder, der kommer ind og ikke har nogen form for loyalitet over for regionen eller landet.

Jeg mener ligesom min kollega, Marian Harkin, at manglende finansiering i øjeblikket er den største hindring,
hvilket Kommissionen også har nævnt. Desuden er der er også alt for meget bureaukrati.
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Gay Mitchell, spørger. – (EN) Jeg vil gerne spørge kommissæren, om han vil se på de indirekte
finansieringsaspekter af de problemer, som de små og mellemstore virksomheder oplever.

Jeg ved ikke, hvordan det er i Deres land, men i mit land findes der ikke længere sådan noget som en
bankdirektør. Vi giver penge til bankerne, men bankerne vurderer ikke kunderne ud fra deres tidligere
bedrifter, deres karakter eller deres kendskab til deres virksomhed. Vi kom ud i det uføre, vi befinder os i,
fordi mennesker havde slået autopiloten til. Det har de til en vis grad stadig. Hvordan vinder man et valg?
Med én stemme ad gangen. Hvis vi kan skabe én arbejdsplads i hver mindre virksomhed i Europa, kan vi
sætte en stopper for beskæftigelseskrisen.

Jeg vil bede Dem rådføre Dem med Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank og
forsøge at udnytte Deres indflydelse til at komme tilbage til traditionelle bankdirektører, der samarbejder
med små og mellemstore virksomheder og hjælper dem med at udvikle deres virksomheder. Det vil sikre et
afkast.

Liam Aylward (ALDE). – (EN) Det indlysende spørgsmål er, om Kommissionen rent faktisk mener, at
SMV-ugen kan opfylde sit formål. Jeg vil gerne spørge Kommissionen, hvilken handling der kan iværksættes
for at sikre, at EU og medlemsstaterne skaber et miljø, hvor iværksættere og familievirksomheder kan overleve,
udvikle og trives, og hvor iværksættere belønnes og ikke hindres, hvilket ofte er tilfældet i det nuværende
økonomiske klima?

Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. – (IT) Jeg vil sige det kort. Jeg er enig med bemærkningerne
fra alle de medlemmer af Parlamentet, der har talt under denne forhandling.

Hvad angår Den Europæiske Investeringsbank, tog jeg straks efter min udnævnelse til kommissær med ansvar
for erhvervs- og virksomhedspolitik initiativ til et møde med formand Maystadt, hvor jeg opfordrede ham
til at yde det beløb på 30 mia. EUR fra Den Europæiske Investeringsbank, der var afsat til at hjælpe små og
mellemstore virksomheder. Det er, hvad jeg lovede Parlamentet under min høring, inden jeg fik betroet
hvervet som kommissær med ansvar for erhvervs- og virksomhedspolitik.

For at fortsætte, så var formandens svar ganske positivt. Han fortalte mig, at omkring 6-7 mia. EUR af de
afsatte 30 mia. EUR havde nået den tiltænkte destination. Jeg opfordrede formanden til at fremskynde
leveringstiden.

Der er også et problem med bankerne i vores område – et punkt, som den sidste taler nævnte – fordi det
europæiske banksystem er meget forskelligartet. Ikke alle banker er ens. Nogle banker deltager i finansiel
spekulation, men vi har heldigvis stadig et banknetværk, hvor direktøren kender den virksomhedsejer, som
anmoder om kredit, og derfor kan have tillid til ham, og hvor bankdirektøren også ved, at de penge, han
investerer, geninvesteres i banken, og at det, der skete i USA, ikke vil ske her.

Det møde, jeg afholdt for et par dage siden, hvor mange af Deres kolleger i Parlamentet deltog, var netop
rettet mod dette, nemlig at udvikle en strategi. Derfor sagde jeg, at vi har oprettet et forum, som senere vil
føre til en handlingsplan for sikring af kredit.

Målet er, at vores små og mellemstore virksomheder skal være konkurrencedygtige. For at de kan være
konkurrencedygtige, skal der være innovation, men innovation er umulig, hvis midler ikke øremærkes til
dette formål. Derfor ønsker jeg først og fremmest at inddrage bankerne – også de banker, der giver kredit.
Mange af dem har forpligtet sig til at gøre det i fremtiden. Vi iværksætter stærke foranstaltninger med
incitamenter fra Kommissionen, som inddrager banker og finansielle operatører samt Den Europæiske
Investeringsbank, som sendte to næstformænd til at deltage i drøftelserne. Formålet med denne indsats er
at opfylde i det mindste nogle af disse målsætninger, idet det er en kendsgerning, at de små og mellemstore
virksomheder i dag repræsenterer det bedste instrument til at komme ud af krisen og – som jeg sagde
indledningsvis – til at forhindre, at den økonomiske og finansielle krise udvikler sig til en social krise.

De kan regne med mit fulde engagement i indsatsen for at forsvare, beskytte og støtte de små og mellemstore
virksomheder – og det gælder også de finansielle aspekter – i håbet om, at de vil kunne vokse, og at nye
virksomheder vil dukke op, fordi vores mål er det samme som altid. Med en markedsøkonomi, som sikrer,
at de små og mellemstore virksomheder til stadighed kan forbedre deres konkurrencedygtighed, kan vi skabe
en egentlig ægte socialpolitik i overensstemmelse med Lissabontraktaten.

Formanden. – Jeg beklager over for kollegerne, at spørgetiden må forkortes en del, fordi den forrige
forhandling overskred tiden med 25 minutter.
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Spørgsmål, der ikke er blevet besvaret på grund af tidsmangel, vil blive besvaret skriftligt (se bilag).

Spørgetiden er afsluttet.

(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Næstformand

16. Nærhedsprincip og universalitet i forbindelse med sociale offentlige
tjenesteydelser i EU (forhandling)

Formanden. – Jeg erklærer Europa-Parlamentets session for genoptaget.

Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel til Kommissionen (Β7-0218/2010) af Jan Olbrycht
og Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for
ECR-Gruppen, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt og Proinsias De Rossa for S&D-Gruppen
samt Ramona Nicole Mănescu og Olle Schmidt for ALDE-Gruppen om nærhedsprincippet og princippet
om universel adgang til offentlige sociale tjenesteydelser i EU (O-0062/10).

Jan Olbrycht, spørger. – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne påpege, at den mundtlige forespørgsel, der her er
blevet fremsat, er affødt af Kommissionens beslutning om at kortlægge, hvilke grupper der kan få gavn af
socialt boligbyggeri i Nederlandene. Denne beslutning gav anledning til betydelig diskussion og interesse
blandt medlemmerne af Parlamentet, fordi den har vigtige konsekvenser. Det er en kendsgerning, at der i de
forskellige EU-medlemsstater anvendes forskellige definitioner af socialt boligbyggeri, der betragtes som en
offentlig tjenesteydelse. Disse definitioner hænger også sammen med, at vi har forskellige kriterier for brugen
af socialt boligbyggeri, og at vi har forskellige fordelinger af ansvaret. Ansvaret ligger hos de offentlige
myndigheder, men kontrahenterne kan være både offentlige og ikkeoffentlige.

Interessen for socialt boligbyggeri skyldes til dels bestemmelser om offentlig støtte, men også den definition,
der bruges ved kortlægning af omkostninger, som er berettigede til støtte fra strukturfondene. I den forbindelse
ville det som supplement til forespørgslen være interessant at vide, om Kommissionen mener, at der kan
indføres én definition for hele EU. Bør de samme principper finde anvendelse i forbindelse med offentlig
støtte til socialt boligbyggeri? Agter Kommissionen i hvert enkelt tilfælde at fastlægge det tilladte
indtægtsniveau som i Nederlandenes tilfælde? Er foranstaltninger af denne type i streng overensstemmelse
med nærhedsprincippet, som finder anvendelse i EU?

Heide Rühle, spørger. – (DE) Fru formand! Jeg vil gerne henvise til en pressemeddelelse, som Kommissionen
selv udsendte den 19. december sidste år i forbindelse med statsstøttebeslutningen om Nederlandenes system
vedrørende socialt boligbyggeri.

I meddelelsen anføres det, at Kommissionens beslutning bekræfter dens traditionelle politik, hvor de nationale
myndigheder har vide skønsbeføjelser med hensyn til at definere kriterierne og betingelserne for socialt
boligbyggeri og andre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

Jeg spørger derfor, hvordan denne meddelelse fra Kommissionen rent faktisk stemmer overens med den
kendsgerning, at Kommissionen via denne beslutning har fastlagt indtægtsgrænser for socialt boligbyggeri
i Nederlandene? Falder det inden for Kommissionens kompetenceområde, og hvordan hænger det sammen
med nærhed og proportionalitet?

Jeg vil endvidere spørge Kommissionen, hvordan beslutningen om formelt at anerkende nødvendigheden
af et socialt miks og samtidig argumentere mod social segregation kan være forenelig med den kendsgerning,
at der er fastlagt en fast andel på 10 % over grænsen på 30 000 EUR, når Kommissionen også anfører, at der
skal kompenseres for det i andre områder i Nederlandene, hvis denne grænse på 10 % over 30 000 EUR
overskrides for socialt boligbyggeri? Dette er efter min mening en meget fastlåst og stiv ordning, når vi taler
om social blanding.

Hvordan stemmer dette overens med nærhedsprincippet og – som De selv sagde i Deres pressemeddelelse
– de vide skønsbeføjelser med hensyn til at definere kriterierne og betingelserne for socialt boligbyggeri og
andre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse?
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Françoise Castex, spørger. – (FR) Fru formand! Jeg vil også gerne henvende mig til Kommissionen om denne
meddelelse om statsstøtte til socialt boligbyggeri i Nederlandene, hvor Kommissionen har svaret, at ordningen
skal bringes i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Den har derfor anbefalet en radikal reform af
systemet vedrørende socialt boligbyggeri og tjenester af almen interesse og har dermed efter min mening
udviklet en restriktiv definition af sociale tjenesteydelser af almen interesse.

Kommissionen anerkender rent faktisk den sociale karakter af denne offentlige tjenesteydelse, men
understreger, at den skal defineres i direkte forbindelse med dårligt stillede socialgrupper, og at udbuddet af
socialt boligbyggeri i Nederlandene derfor overstiger de individuelle behov blandt de dårligt stillede
socialgrupper. Forslaget til en reform af systemet vedrørende socialt boligbyggeri, som den nederlandske
regering følgelig har fremsat, begrænser mængden af socialt boligbyggeri, der kan tildeles andre socialgrupper,
til 10 %, dog altid i henhold til sociale kriterier eller efter prioritering.

Med denne begrænsning undermineres en anden målsætning for offentlige tjenesteydelser, som opfyldes af
det sociale boligbyggeri, nemlig målsætningen om social og bymæssig diversitet, som de nederlandske
lovgivere har defineret for det sociale boligbyggeri. Mit spørgsmål til kommissæren og medlemmerne af
Kommissionen er derfor, hvilket retsgrundlag i traktaten Kommissionen påberåber sig, når den drager den
universelle karakter af sociale tjenesteydelser i tvivl og tvinger en medlemsstat til at omdefinere målsætningerne
i forbindelse med en af disse sociale tjenesteydelser?

László Andor, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Forespørgslen fra medlemmerne består af tre
punkter. Det første er, om Kommissionen mener, at der udelukkende skal være én gyldig definition af socialt
boligbyggeri i EU. Det andet er spørgsmålet vedrørende nærhedsprincippet og princippet om universel
adgang. Det tredje er et spørgsmål om indtægtsgrænserne for adgang til socialt boligbyggeri. Inden jeg
besvarer disse spørgsmål, vil jeg gerne understrege, at Kommissionen tillægger socialt boligbyggeri stor
betydning. Socialt boligbyggeri er et centralt redskab i EU's aktive sociale og økonomiske
integrationspolitikker.

Jeg vil udtrykke mig meget klart i besvarelsen af spørgsmål 1 og 2. Kommissionen pålægger ikke én fælles
definition af socialt boligbyggeri på EU-plan og respekterer nærhedsprincippet fuldt ud. Medlemmerne
henviser med rette til Kommissionens statsstøttebeslutning fra 2005 vedrørende tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse. Denne beslutning skaber retlig sikkerhed omkring leveringen af tjenesteydelser og
mindsker den administrative byrde for de offentlige myndigheder, der finansierer dem.

I henhold til denne beslutning gives der præferencebehandling til statsstøtte til socialt boligbyggeri, som
opfylder de betingelser, der fastsættes ved beslutningen, da det er fritaget fra meddelelse – uanset de involverede
beløb. I henhold til denne beslutning gælder denne undtagelse, når socialt boligbyggeri betegnes som en
tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse af den berørte medlemsstat. Det er op til den enkelte
medlemsstat at definere omfanget af socialt boligbyggeri i overensstemmelse med medlemsstatens traditioner,
kultur og niveau af statslige indgriben.

Jeg vil også henvise til Kommissionens meddelelser fra 2006 og 2007, som klart fremhævede medlemsstaternes
ansvar og vide skønsbeføjelser med hensyn til sociale tjenesteydelser af almen interesse. Dette punkt blev
endvidere senest understreget i protokollen om tjenesteydelser af almen interesse. Som termen "socialt
boligbyggeri" antyder, taler vi her ikke om boligbyggeri generelt, men om boligbyggeri, der stilles til rådighed
ud fra sociale kriterier.

Derfor henvises der i betragtningerne i beslutningen fra 2005 til mindrebemidlede eller vanskeligt stillede
samfundsgrupper, der af økonomiske grunde er ude af stand til at skaffe sig en bolig på markedsvilkår.
Medlemsstaterne skal derfor definere en målgruppe for socialt boligbyggeri med henblik på at sikre, at socialt
boligbyggeri kan fordeles på en gennemsigtig måde, og forhindre, at de mest trængende udelukkes.

Medlemsstaterne har vide skønsbeføjelser med hensyn til størrelsen af målgruppen og ved anvendelse af
systemerne vedrørende socialt boligbyggeri. Kommissionens opgave er derfor begrænset til at sikre, at der
ikke er åbenlyse fejl i definitionen.

Denne tilgang bekræftes i den beslutning, som Kommissionen vedtog i december 2009 om socialt boligbyggeri
i Nederlandene. Denne tilgang er også i fuld overensstemmelse med artikel 34 i chartret om grundlæggende
rettigheder, som omhandler social bistand og boligstøtte til alle, der ikke har tilstrækkelige midler.

En klar definition af socialt boligbyggeri sikrer også, at statsstøtte ikke kan kanaliseres til finansiering af
kommercielle aktiviteter, som ikke vedrører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.
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I spørgsmål 2 henvises der også til en universel adgang til boliger. Som jeg allerede har sagt, er boliger generelt
ikke det samme som socialt boligbyggeri. Tydelige, gennemsigtige kriterier for berettigelse til og fordeling
af socialt boligbyggeri er i modtagernes interesse og sikrer korrekt anvendelse af offentlige midler.

I mit svar på spørgsmål 3, hvor medlemmerne spørger, hvorfor adgang til socialt boligbyggeri er begrænset
til familier med en indtægt på mindre end 33 000 EUR, vil jeg igen være meget klar. Der er ikke fastlagt en
indtægtsgrænse for adgang til socialt boligbyggeri på EU-niveau.

Dette beløb vedrører én medlemsstat – Nederlandene. Det var en del af de ændringer, de nederlandske
myndigheder indførte for at bringe det nationale system vedrørende socialt boligbyggeri i overensstemmelse
med de europæiske statsstøtteregler. De nederlandske myndigheder fastsatte denne grænse for at identificere
målgruppen for socialt boligbyggeri i Nederlandene. Kommissionen fandt ingen fejl i denne definition af
socialt boligbyggeri og godkendt derfor den nederlandske statsstøtteordning. Jeg vil tilføje, at den målgruppe,
de nederlandske myndigheder har defineret, er meget bred og dækker 43 % af den nederlandske befolkning.

Lambert van Nistelrooij, for PPE-Gruppen. – (NL) Fru formand! I tider med krise og debat om, hvordan vi
kan bevare et bæredygtigt samfund og vores konkurrencedygtighed, drøfter vi en åbenlys detalje, som dog
efter min lige netop indrammer mange menneskers bekymringer.

Spørgsmålet er, hvem der skal have tildelt boliger? Navnlig nu hvor bankerne er meget mere forbeholdne
end dengang, da debatten begyndte – som i Nederlandene var i 2005, hvor situationen var en helt anden –
er det klart, at nogle mennesker virkelig kommer i vanskeligheder. Grænsen er nu fastsat til 33 000 EUR.
Disse forslag skal stadig forelægges medlemmerne af det nederlandske parlaments underhus til godkendelse,
og de vil straks fortælle os, at denne grænse faktisk bør være i overensstemmelse med grænsen for
Nederlandenes sygesikringsordning, som er ca. 40 000 EUR.

Debatten kører derfor stadig for fuldt blus i Nederlandene. Det er ikke et spørgsmål, hvor alle er enige. Der
er efter min mening ikke nok plads til fleksibilitet, til skræddersyede løsninger. Medlemsstaterne skal kunne
tilpasse sig omstændighederne. Andelen på 10 % er meget lille. Da jeg var færdig med min uddannelse, var
min indtægt også over grænsen, men jeg kunne beholde min lejebolig i en del år, inden jeg én gang for alle
valgte at købe en bolig og bo et andet sted.

Vi taler om fleksibilitet. Der er ikke nok albuerum. Det får mig til at konkludere, at nærhedsprincippet –
landenes mulighed for selv at tilrettelægge tingene inden for et meget bredere område – ikke respekteres i
tilstrækkelig grad. Efter dagens forhandling skal vi undersøge, om vi skal vende tilbage igen med en beslutning.
Generelt mener jeg, at Kommissionen gør et godt stykke arbejde her, men medlemsstaternes albuerum
begrænses dog unødigt til skade for de mennesker, der har brug for boliger.

Evelyne Gebhardt, for S&D-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Under
denne forhandling har jeg bemærket, at der faktisk er stor usikkerhed med hensyn til, hvordan loven anvendes
inden for disse områder. Kommissæren sagde netop, at der ikke er en europæisk forordning, som fastlægger
33 000 EUR som en fast grænse. De nederlandske lovgivere har dog fastlagt denne grænse af egen fri vilje –
sandsynligvis fordi de ellers frygtede, at Kommissionen på et tidspunkt ville kræve, at de indførte klare
kriterier.

Denne usikkerhed skaber mange vanskeligheder i medlemsstaterne, når de skal træffe beslutninger, navnlig
med hensyn til udformning af disse beslutninger, så de reelt imødekommer behovene blandt mennesker,
herunder navnlig behovene for socialt boligbyggeri, da det drejer sig om mennesker, som ikke har midlerne
til frit at flytte.

Det er derfor særdeles vigtigt, at vi skaber en retlig ramme og retlig sikkerhed, som også omhandler alle
mulighederne. Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse skal naturligvis beskyttes. De leveres på
lokalt plan i medlemsstaterne, og de er universelle. Vi skal sikre, at de reelt tilbydes til alle.

Vi skal derfor overveje – og jeg ved, at det overvejes i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender –
at kræve, at Kommissionen udformer en retlig ramme for beskyttelsen af tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse, og en sådan ramme ville efter min mening være en fordel, hvis den fastlægges.

Isabelle Durant, for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Fru formand, hr. kommissær! Vi taler her om et retligt grundlag,
der naturligvis er meget vigtigt. Bag dette retlige grundlag vil jeg dog understrege, at boliger, herunder navnlig
socialt boligbyggeri, ikke er et marked som noget andet eller en kommerciel aktivitet som nogen anden.
Socialt boligbyggeri er desuden meget mere end boliger, der er forbeholdt mennesker med lave indtægter
eller i nød.
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Der er spørgsmål om social diversitet, som vi har talt om, men der er også integrationen af disse boliger og
af de mennesker, der bor i dem, i deres kvarter og deres by – nogle gange i bycentre og nogle gange i udkanten.
Der ydes en stor indsats med lejerne for at hjælpe dem med at blive integreret og skabe solidaritet, herunder
mellem de forskellige generationer, som bor i disse kvarterer og boliger, og i den henseende taler vi derfor
efter min mening om et helt andet emne.

I denne lovgivning skal vi endvidere arbejde med tjenesteydelser af almen interesse. Vi udsender efter min
mening det forkerte signal, når vi her understreger problemer med støtte eller begrænset adgang til socialt
boligbyggeri. Hvad angår indtægtsgrænsen, som andre medlemmer ud over mig har nævnt, og som er fastsat
til 33 000 EUR, er den et problem, fordi vi taler om meget forskellige familier: familier med én forsøger,
familier, der omfatter ældre, familier, der omfatter medlemmer fra tidligere og nuværende forhold, og
separerede familier. Hvordan kan vi beregne deres indtægt? Alt dette får mig til – ligesom andre – at kræve
mere fleksibilitet og nærhed, hvis vi skal kunne skabe virkelig sociale projekter i sådanne boligområder.

Patrick Le Hyaric, for GUE/NGL-Gruppen. – (FR) Fru formand, hr. kommissær! De sagde netop, at
Kommissionen tillægger socialt boligbyggeri stor betydning. Vi taler faktisk om en grundlæggende rettighed,
der ikke respekteres i medlemsstaterne. Dette er desuden endnu en plet på vores nuværende model for
europæisk integration.

Hvad angår resten af Deres svar, citerede De Kommissionens sædvanlige bønnebog, men erfaringerne viser,
at Kommissionen, Deres Kommission, og EU-Domstolen dømmer på grundlag af de europæiske traktater
ud fra et fatalt princip, dvs. fri og uhindret konkurrence, og derfor giver ulovlig adgang til opførelse af boliger
og selve boligerne. Endnu værre er det, at Kommissionen i 2005 definerede socialt boligbyggeri som boliger,
der var forbeholdt – jeg citerer – "mindrebemidlede eller vanskeligt stillede samfundsgrupper". Kommissionen
opfordrer dermed til dannelsen af ghettoer, som er forbeholdt de fattige, til skade for den sociale diversitet.

Ligesom mange andre medlemmer støtter jeg idéen om et nyt rammedirektiv, som er positivt og progressivt,
men jeg er bange for, at det er selve princippet om konkurrence i traktaterne, der bør ændres.

På den anden side er jeg bange for, at formand Barrosos erklæringer, som i dag blev bekræftet af Økofin-Rådet,
og som i princippet anbefaler kontrol med budgetterne, vil føre til en reduktion i de midler, der tildeles
lavomkostningsboliger og navnlig socialt boligbyggeri. Jeg mener, at Europa skal starte fra bunden igen.

Frank Engel (PPE). – (FR) Fru formand! Jeg vil på en måde gentage fru Durant, som korrekt bekræftede, at
socialt boligbyggeri ikke er en kommerciel sektor eller en sektor, der er underlagt konkurrence som andre.
Jeg tror, vi er helt enige her, hr. kommissær!

Der sås tvivl om statsstøtte her. Det undrer mig, at vi på et område som socialt boligbyggeri netop ikke
arbejder med statsstøtte. Vi taler ganske vist om statsstøtte til gavn for socialt boligbyggeri og ikke for
virksomheder. I sidste ende tildeles statsstøtte, fordi det vurderes at være nødvendigt. Det handler ikke så
meget om eventuelle konkurrenceproblemer.

Jeg kan konstatere – og her jeg taler bestemt kun ud fra mine egne erfaringer nationalt – at socialt boligbyggeri
hænger sammen med så forskellige betingelser, at vi skal være virkelig glade for, at Kommissionen, de
europæiske institutioner, Europa og Bruxelles ikke, hvilket det virker som, er ansvarlige for at give os en
præcis definition af støtte eller for at fortælle os, hvilken borger der kan få hvilken støtte og under hvilke
omstændigheder.

Jeg vil understrege, at vi her taler om konkrete lokale betingelser og ændringer i familieforholdene for hver
enkelt af os. Hvordan kan en person, der har haft en familie, men hvis familiestatus så ændres, en person,
hvis indtægt ændrer sig på et tidspunkt, som hr. van Nistelrooij sagde, den ene dag have ret til at bo i socialt
boligbyggeri ud fra visse kriterier og næste dag få denne ret trukket tilbage? Det er urimeligt, og jeg mener
ikke, at Kommissionen under disse omstændigheder igen bør overskride sine kompetencer og foreslå og i
sidste ende pålægge os regler, der mangler fleksibilitet og sandsynligvis også menneskelighed, når alt kommer
til alt.

Proinsias De Rossa (S&D). – (EN) Fru formand! Jeg deltager i denne forhandling, som ordfører for Udvalget
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender vedrørende fremtiden for sociale tjenesteydelser af almen interesse.
Denne mundtlige forespørgsel forsøger at få Kommissionen til at erklære, hvilke forslag den har til løsning
af et alvorligt problem i forbindelse med sikringen af socialt boligbyggeri til borgerne.

Jeg beklager, at kommissæren ikke fremsatte sådanne forslag og i stedet forsøgte at begrunde det eksisterende
system. Kommissionen afviser hårdnakket at acceptere behovet for at skabe retlig sikkerhed og fleksibilitet
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for medlemsstaterne, både når det gælder leveringen af eksisterende offentlige tjenesteydelser – og navnlig
sociale tjenesteydelser – og når det gælder opfyldelsen af nye sociale behov. Vi skal ikke kun give borgerne
et sikkerhedsnet, når de er i nød. Vi skal også skabe en robust social ramme, der tjener alle borgere. Sundhed,
boliger og uddannelse er tjenesteydelser, som naturligvis skal ydes til alle – ikke kun efter markedets
forgodtbefindende. Det er indlysende, at markedet ikke kan give universel adgang på grundlag af lighed og
lige kvalitet på disse områder.

Disse er alle tjenesteydelser, der går ud over ønsket om overskud og leverer social værdi, som ikke kan opgøres
på en statusbalance. De er faktisk også nødvendige for at skabe et solidt grundlag for en moderne økonomi.
Vi kan ikke tillade, at den nuværende retlige usikkerhed med hensyn til, hvad regeringer på både nationalt
og lokalt plan kan gøre, når de leverer tjenesteydelser, der betegnes som grundlæggende for samfundets
velfærd, fortsætter ret meget længere.

Sophie Auconie (PPE). – (FR) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil først og fremmest
slå én ting fast. Fællesskabet har ingen kompetence på området for boligpolitik generelt og socialt boligbyggeri
i særdeleshed.

I den beslutning, som vi nævner i denne mundtlige forespørgsel, giver Kommissionen alligevel en definition
af socialt boligbyggeri. Som det er blevet sagt flere gange er problemet med socialt boligbyggeri og adgang
til boliger et alvorligt problem i dag, hvor vi har en krise. Lad os få lidt menneskelighed tilbage i vores tekniske,
retlige og endda teknokratiske forhandlinger.

Boliger, socialt boligbyggeri, er i sig selv først og fremmest grundlaget for reel integration, for reel social
integration af dem, der nyder godt af det. Den definition, der blev givet under Kommissionens revision af
statsstøtte, er særdeles kontroversiel. Descartes, den store franske filosof, som blev født i min region,
Loiredalen, sagde: "Den almene interesse er en cirkel, hvor vi kender centrum, men ikke omkredsen".

Jeg har derfor to spørgsmål til kommissæren. Det første er simpelt: Hvilken retlig status har denne definition?
Skal den anvendes i alle medlemsstater?

Det andet spørgsmål er meget mere generelt. Hvor begynder og slutter Fællesskabets kompetence med
hensyn til tilrettelæggelse af offentlige tjenesteydelser efter Kommissionens mening? Dette spørgsmål er
trods alt vigtigt. Det drejer sig om universel adgang til og tilgængelighed af offentlige tjenesteydelser.

Peter Simon (S&D). – (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! I hele Europa kæmper
vores byer og samfund med problematiske områder. I hele Europa forsøger vi at løse problemet ved at bringe
disse dårligt stillede områder og de mennesker, der bor i dem, op på det niveau, der er almindeligt i de øvrige
dele af vores byer.

Hvis vi nu fastlægger kriterier på området for socialt boligbyggeri, som Kommissionen nu gør her, hvis vi
fastlægger kriterier, der udtrykkeligt – som nogle medlemmer allerede har sagt – udelukker en blanding af
befolkningen i disse områder, så vil det underminere den indsats, som de kompetente parter har ydet i disse
områder gennem årtier. Det vil også underminere de udviklingsprojekter, som EU har støttet via
fællesskabsinitiativerne Urban og Urban II.

Hvis vi her begrænser kriterierne for støtte til socialt boligbyggeri på en sådan måde, så kun de fattigste af
de fattige og de dårligst stillede af de dårligt stillede kan få støtte og kan hjælpes inden for rammerne af socialt
boligbyggeri, vil vi faktisk indføre hindringer for, at denne del af befolkningen kan blive blandet i dårligt
stillede områder, hvilket faktisk bør ske omgående. Dette vil resultere i øget social udstødelse af netop disse
befolkningsgrupper og vil kun øge problemerne i vores byer. På den baggrund er en bred definition og
fortolkning af nærhedsprincippet på sin plads, og det ville glæde mig, hvis Kommissionen i korte vendinger
kunne tilslutte sig dette.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Fru formand! Vi taler her snarere om et globalt spørgsmål, nemlig spørgsmålet
om nærhedsprincippet og universel adgang til offentlige tjenesteydelser i EU som helhed. Socialt boligbyggeri
er dog blevet fremhævet i denne forhandling om Nederlandenes eksempel. Dette er ikke et enkeltstående
tilfælde – lejerorganisationer og repræsentanter for lejere har i årevis haft mistanke om, at Europas fokus på
konkurrence som minimum begrænser det sociale boligbyggeri i Europa, hvis det ikke ligefrem forsøger at
gøre det fuldstændig umuligt.

Næstefter behovet for mad og tøj er behovet for en bolig trods alt et grundlæggende behov for mennesker,
og derfor er boliger en af de sociale offentlige goder, og forebyggelse af hjemløshed er en social udfordring.
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Dette ses af den kendsgerning, at lande, som har fokus på borgernes velfærd, yder støtte til socialt boligbyggeri
eller yder individuel støtte baseret på borgernes indtægt. Vi har naturligvis et særligt tilfælde nu i EU efter
tiltrædelsen af en række lande fra Øst-, Central- og Sydøsteuropa. Som følge af forskellene mellem
opbygningen af boligudbuddet i de tidligere vestlige og østlige dele af Europa skal vi nu, navnlig efter de
seneste udvidelser af EU, sammenligne strukturerne for boligtilskud og udbuddet af boliger i medlemsstaterne.

Som følge af metoden til privatisering af boliger i mange øst-, central- og østeuropæiske medlemsstater
umiddelbart efter de politiske omvæltninger og navnlig som følge af den betydelige boligmangel i disse lande
reagerede Parlamentet ved at give disse lande adgang til strukturfondene.

På trods af dette er boligpolitik fortsat en reaktion på de nationale, regionale og navnlig lokale forhold i hvert
enkelt tilfælde. Det er med andre ord et klassisk eksempel på et politisk område, hvor nærhedsprincippet
finder anvendelse, hvor der ikke er behov for overnational lovgivning, og hvor der ikke findes sådan lovgivning.
For boliger som et offentligt socialt gode kan markedslove kun have et meget begrænset anvendelsesområde
inden for rammerne af offentlige tjenesteydelser.

Evelyn Regner (S&D). – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Offentlige tjenesteydelser og sociale
tjenesteydelser udsættes for enorm økonomisk og politisk omvæltning, især som følge af nationale
nedskæringer. I EU oplever vi stigende indtægtsforskelle. Navnlig i tider præget af usikkerhed, økonomisk
krise og frygt for fremtiden er social stabilisering vigtigere end nogensinde før.

I min hjemby, Wien, bruger man generelt socialt boligbyggeri til at tilbyde boliger til overkommelige priser
til brede dele af befolkningen og begrænser ikke boligerne – som defineret af Kommissionen – til
mindrebemidlede eller vanskeligt stillede samfundsgrupper. Det ville resultere i ghettodannelse. Jeg agter
derfor ikke at skifte holdning i den henseende. De lokale selvstyrer skal have ret til at definere de sociale
tjenesteydelser, herunder socialt boligbyggeri, på lokalt plan og udelukke sociale tjenesteydelser fra
anvendelsesområdet for konkurrence- og statsstøttelovgivningen.

Under alle omstændigheder har vi brug for retssikkerhed i EU og en retsakt på EU-plan, der omhandler og
definerer sociale tjenesteydelser i overensstemmelse hermed.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg vil først takke kommissæren for at have præciseret nogle af de
punkter, der var omhandlet i spørgsmålene. Det skal siges, at adgangen til en bolig er en absolut nødvendighed
for alle, navnlig i den moderne velfærdsstat. At have tag over hovedet er absolut afgørende. Det er en ret og
noget, som i henhold til alle skal sikres enten ved egne midler eller via offentlige myndigheder osv.

Når det er sagt, skal vi drøfte, hvor meget regeringen i et land skal kunne gribe ind i udbuddet af boliger. I
mit land blev ejendomsboblen skabt af skatteincitamenter – som var for generøse og ikke tilstrækkelig
gennemtænkte – til udviklere, så de kunne bygge og tilbyde boliger efter planlægningstilladelse – nogle gange
endda på flodsletter, som siden er blevet oversvømmet – og inddragelse af jord, der ikke burde have været
inddraget. Bankerne bidrog naturligvis med rundhåndede lån til udviklerne, som de ikke kunne betale tilbage,
og til enkeltpersoner til køb af huse, som de ikke kunne betale tilbage.

Derfor har vi den krise, vi har i dag. Der er mange spørgsmål om, hvor involveret staten bør være på området
for ejendomsudvikling som helhed.

I forbindelse med udbuddet af socialt boligbyggeri er det efter min mening for præskriptivt, hvis det baseres
på indtægt, og giver ingen mening af de grunde, som mange medlemmer har nævnt. Kommissionen bør
efter min mening spille en rolle i bredere forstand, måske i forbindelse med udformningen af retningslinjer,
men det giver ingen mening at være for præskriptiv, når det drejer sig om indtægt osv. Det vil ikke fungere,
og det bør ikke forsøges.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Fru formand! Socialt boligbyggeri hører bestemt ind under
tjenesteydelser af almen interesse. På nuværende tidspunkt er arbejdsløshedsprocenten for unge desværre
nået op på 20 % i EU.

I henhold til de europæiske bestemmelser kan alle medlemsstater bruge en andel på 4 % af bevillingen fra
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til at finansiere byggeriet af socialt boligbyggeri og forbedre
energieffektiviteten i bygninger. Som følge af den økonomiske krise bliver de europæiske familiers økonomiske
situation stadig vanskeligere, og arbejdsløshedsprocenten, som er ekstrem høj blandt unge, giver anledning
til bekymring. Det er netop grunden til, at jeg opfordrer Kommissionen til at støtte vores forslag om øge
denne andel til 15 % i den kommende finansielle programmeringsperiode til byggeri af socialt boligbyggeri
og forbedring af energieffektiviteten i bygninger.
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I de fleste medlemsstater forvaltes sundhedspleje, uddannelse, sociale tjenesteydelser, børnepasning og
ældrepleje af staten. Disse offentlige tjenesteydelser spiller en afgørende rolle i indsatsen for at beskytte og
inddrage alle borgere i samfundet, såfremt de er tilgængelige for alle borgere. For at sikre, at dette gælder i
hele EU, opfordrer vi Kommissionen til at udforme et rammedirektiv for offentlige tjenesteydelser, der
indfører minimumskrav på området, garanterer universel adgang for alle europæiske borgere og sikrer
gennemsigtige tjenesteydelser af god kvalitet.

António Fernando Correia de Campos (S&D). – (PT) Fru formand, hr. kommissær! Socialt boligbyggeri
er en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, som spiller en vigtig rolle på markedet og skaber
positive resultater til gavn for hele samfundet. I henhold til protokol 26, bilag til Lissabontraktaten, er de
nationale, regionale og lokale myndigheder ansvarlige for at gennemføre og tilrettelægge tjenesteydelser af
denne type. Det er derfor vanskeligt at forstå denne begrænsning af målgruppen til familier med en indtægt
på mindre end 33 000 EUR. Dette er et mål for fattigdom, som gennemføres ud fra vilkår, der er absolutte
og fuldstændig finansielle, og som ikke tager de 27 medlemsstaters forskellighed i betragtning. Den
bagvedliggende argumentation kan opsummeres til simpel økonomi.

Socialt boligbyggeri opfylder kulturelle og sociale behov, behov for nærhed til arbejdspladsen, behov for at
omdefinere kvindernes rolle på markedet og behov for at styrke arbejdstagernes mobilitet inden for det
europæiske område. Den kamp, som EU udkæmper for at komme ud af den aktuelle krise, kræver økonomisk
vækst. Det fører til indvandring og etniske, økonomiske og kulturelle minoriteter og et behov for, at de
integreres, selv med de risici for ghettodannelse, der er knyttet hertil, og som vi skal bekæmpe med en fair
balance. Trænger Kommissionen ikke ind på medlemsstaterne kompetenceområder?

Zigmantas Balčytis (S&D). – (EN) Fru formand! Lissabontraktaten anerkender betydningen af
tilgængeligheden af og adgangen til sociale tjenesteydelser og den rolle, som de lokale og regionale
myndigheder spiller i indsatsen for at tilbyde dem. Spørgsmålene vedrørende socialt boligbyggeri er
overordentlig vigtige for borgere med lave indtægter, og det er en kendsgerning, at krisen har resulteret i
mange arbejdsløse, som nu har brug for socialt boligbyggeri.

Medlemsstaterne anvender i dag forskellige standarder, når de fastlægger kriterierne for socialt boligbyggeri.
Det er forståeligt, at den økonomiske og sociale situation varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat.
For at gennemføre retten til adgang til universelle tjenesteydelser bør der efter min mening defineres generelle
principper og fastlægges en anbefalet øvre indtægtsgrænse på EU-niveau. Vi skal dog give medlemsstaterne
vide skønsbeføjelser med hensyn til at sænke denne grænse på grundlag af økonomiske og social forskelle.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Fru formand! Jeg vil takke kommissæren for hans afklaringer i denne
forbindelse. Jeg mener heller ikke, at der bør indføres én definition af socialt boligbyggeri. Det ville være
vanskeligt at bruge en sådan definition i en situation, hvor der er store forskelle med hensyn til levestandarden.
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er relevant i denne forhandling. Jeg vil om forlov gå lidt bort fra selve
emnet i forespørgslen.

Der bør efter min mening indføres et sæt klarere standarder, men i en anden henseende, f.eks. i situationer,
som involverer anvendelsen af de nye bestemmelser om marginaliserede gruppers adgang til boliger. Dette
er bestemmelser, som Parlamentet vedtog i februar, som også blev nævnt af fru Ţicău. Jeg vil benytte lejligheden
til at sige, at vi bør øge de midler, der stilles til rådighed via disse bestemmelser.

Frédéric Daerden (S&D). – (FR) Fru formand, hr. kommissær! Jeg ønskede denne forhandling, fordi jeg,
ligesom andre medlemmer, er bekymret.

Flere regioner i Europa, herunder min egen, gennemfører i øjeblikket en vurdering med henblik på at reformere
deres politik for udbuddet af socialt boligbyggeri med henblik på at undgå ghettodannelse og gruppering af
socialt dårligt stillede grupper i samme bygninger og kvarterer. Deres beslutning går imod denne politik om
genskabelse af den sociale balance og den nødvendige sociale diversitet.

Det kan ikke accepteres, at Kommissionen forhindrer medlemsstaterne i at føre politikker om social diversitet.
Adgang til sociale tjenesteydelser af almen interesse i forbindelse med boliger kunne selvfølgelig på den ene
side begrænses til visse kategorier af mennesker, men der bør på den anden side være en vis fleksibilitet, så
de er tilgængelige for mennesker med andre indkomster, så den sociale diversitet i boligområderne forbedres.

Under alle omstændigheder skal balancen mellem disse to aspekter defineres af eller med medlemsstaterne
og regionerne og ikke af Kommissionen.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Fru formand! Vi ved alle, at retten til en bolig er en grundlæggende
rettighed. EU's medlemsstater er derfor forpligtede til at garantere socialt boligbyggeri til alle, der har brug
for det. På et tidspunkt med dyb social krise og med flere og flere mennesker og familier, der har stor gæld
og problemer med at tilbagebetale de lån, de brugte til at købe deres boliger, eller som har en høj husleje, er
det så meget desto vigtigere at yde fuld støtte til mennesker og familier, som ikke har råd til passende boliger
med tilstrækkelige faciliteter og tilstrækkelig forsyning.

Det er derfor afgørende, at medlemsstaterne kan bruge EU-midler og nationale midler til at bygge socialt
boligbyggeri og garantere de grundlæggende rettigheder, som borgerne har ret til, så der sættes en stopper
for sociale uligheder, og den sociale integration styrkes. Kommissionen skal omgående iværksætte
foranstaltninger på dette område, uden at den bringer nærhedsprincippet i fare, men støtter den universelle
adgang til sociale offentlige tjenesteydelser.

Anna Záborská (PPE). – (SK) Fru formand! Europæisk centralisering ledsages nogle gange af fanfarer, som
vi så det ved vedtagelsen af Lissabontraktaten. Andre gange sniges den ind. Oprettelsen af forskellige
EU-støttefonde, som ofte forvrænger markedsmiljøet, har gjort det nødvendigt at indføre tvungen meddelelse
om statsstøtte.

Behovet for fritagelse for denne forpligtelse i forbindelse med socialt boligbyggeri blev derefter indlysende.
Pludselig har vi en europæisk definition. Hvis vi definerer forpligtelser på dette niveau og derefter beordrer
alle på lavere niveau til at indføre dem, er der ingen nærhed.

Ansvaret for socialt boligbyggeri ligger alene hos de nationale, regionale og lokale myndigheder. Lad os ikke
drage de nationale samfunds og lokale samfunds evne til selv at løse deres problemer i tvivl. De er dem, der
har bedst kendskab til disse problemer. De kender også mulighederne for at løse dem.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Fru formand! Det er klart, at vi taler om et problem, som er
forskelligt i forskellige medlemsstater.

I de nye lande, herunder Polen, har vi mange regioner, hvor rigtig mange mennesker ikke har en bolig, fordi
de har en meget, meget lav indtægt. Det er primært de lokale myndigheder, som drager omsorg for disse
mennesker. Det er de lokale myndigheder og regionale institutioner, som er ansvarlige for at hjælpe mennesker
så hurtigt som muligt. Hvis de lokale myndigheder ikke har adgang til yderligere finansiering eller offentlig
støtte, er det umuligt at hjælpe mennesker, der er i den værst tænkelige situation. Samtidig skal vi også
overveje, hvordan vi i fremtiden via en fælles politik og en fælles definition på området kan fremskaffe
yderligere midler, som kan bruges af de regionale myndigheder. De ville bruge pengene og udvikle socialt
boligbyggeri, som kun findes i meget begrænset omfang i mange europæiske lande.

László Andor, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg er helt enig i, at vi skal se på dette spørgsmål
i en bredere sammenhæng – i dette tilfælde i sammenhæng med den finansielle og økonomiske krise. Inden
for de sidste to år har vi oplevet, at dette var en test af konkurrencepolitikkerne, uanset om det vedrørte den
finansielle sektor, bilsektoren eller som i dette tilfælde boligsektoren, og det var også en test af vores
socialpolitikker, uanset om det vedrørte børn, ældre eller hjemløse.

I dette sæt af spørgsmål, som jeg har modtaget, overlapper disse to forhold – konkurrence- og socialpolitik.
Derfor er det endnu mere komplekst, end det ville være uden for sammenhæng med krisen.

Krisen afslørede et enormt svigt på markedet, ikke kun i den finansielle sektor, men også i boligsektoren, og
det blev tydeligt, at markedskræfterne alene ikke kan løse disse problemer, hverken for de meget fattige eller
for større grupper af samfundet. Derfor er jeg stærk modstander af ethvert princip, der begrænser socialt
boligbyggeri til de fattigste grupper i samfundet alene, især med hensyn til diversiteten af de europæiske
lande og nærhedsprincippet. Jeg vil bestemt insistere på, at vi overlader definitionerne i denne forbindelse
til medlemsstaterne, som jeg allerede sagde i mit indledende indlæg.

For at komme tilbage til det nederlandske tilfælde, som har været omdrejningspunktet i forhandlingen, vil
jeg gentage, at Kommissionen ikke pålægger noget andet land de kriterier, der er fastlagt for Nederlandene.
I fuld overensstemmelse med nærhedsprincippet er det medlemsstaterne, der afgør de konkrete betingelser
for socialt boligbyggeri.

Dette bekræftes af beslutningen vedrørende den nederlandske statsstøtteordning, og jeg vil minde om, at de
grænser, de nederlandske myndigheder har fastlagt – som kun gælder i Nederlandene – dækker 43 % af den
nederlandske befolkning, hvilket jo rækker langt ud over de fattigste grupper. Den nederlandske beslutning
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har endvidere bekræftet, at social blanding og social samhørighed er legale målsætninger for den offentlige
politik, der kan ydes statsstøtte til – og ikke kun til dem, der lever i ekstrem fattigdom eller er truet af fattigdom.

De seneste års sociale nød har efter min mening destabiliseret samfundet i langt højere grad, og derfor skal
vi være meget lydhøre i denne forbindelse. Jeg vil også tilføje, at Kommissionen kun kontrollerer støtte, der
ydes til boligselskaber. Enhver støtte, der ydes direkte til borgere, er ikke underlagt statsstøttereglerne.

Forhandlingen vedrørte også en bredere kontekst, nemlig sociale tjenesteydelser af almen interesse. Derfor
vil jeg også tage fat om det, idet jeg understreger, at ud over boliger er der andre tjenesteydelser af almen
interesse og navnlig sociale tjenesteydelser, som spiller en forebyggende rolle og skaber social samhørighed,
og som er målrettet mod hele befolkningen – uanset velstand eller indkomst. Kommissionen præciserede
dette i sin meddelelse fra 2007, da den fremhævede de sociale tjenesteydelsers målsætninger og principper.

Kommissionen ønsker at forbedre kvaliteten af de sociale tjenesteydelser. Vi støtter f.eks. udviklingen af en
kvalitetsramme for sociale tjenesteydelser af almen interesse i Udvalget for Social Beskyttelse.

Et par sidste overvejelser som afslutning på mit svar. Da nogle af spørgsmålene vedrørte et længere tidsrum,
som rækker ind i det næste finansielle perspektiv, er jeg i enig i, at boliger i mange sammenhænge vil blive
berørt. Istandsættelse med henblik på energieffektivisering – hvilket efter vores mening falder ind under
kategorien grønne job – vil bestemt være et område, hvor vi vil se aktivitet, naturligvis uden at vi forsøger
at indføre en fælles europæisk boligpolitik.

Der vil være andre emner, f.eks. boliger til de mest udsatte grupper i samfundet, såsom romaerne, hvor
arbejdet allerede er begyndt, og strukturfondene vil angiveligt fortsat støtte tiltag på boligområdet for navnlig
de mest udsatte og marginaliserede grupper i forskellige medlemsstater. Dette fremhæver også betydningen
af et meget forskelligartet perspektiv, fordi landene er forskellige med hensyn til sociale behov. Visse
beslutninger og løsninger, der anvendes i højindkomstlande, skal bestemt ikke nødvendigvis følges i – og
bestemt ikke pålægges – andre medlemsstater.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

17. Sikkerhedsforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger på offshore
olieboreplatforme i EU (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om sikkerhedsforanstaltninger
og forebyggende foranstaltninger på offshoreolieboreplatforme i EU.

Günther Oettinger, medlem af Kommissionen. – (DE) Fru formand! Den 20. april var en sort dag for Den
Mexicanske Golf, for USA, nej for hele verden. I præcis fire uger har industrien og myndighederne forsøgt
alt – uden afgørende succes indtil videre – for at standse det enorme olieudslip og minimere miljøskaderne,
navnlig på kysten.

Ulykken viser tydeligt de risici, der er forbundet med olie- og gasaktiviteter til havs. Den offentlige bevågenhed
er med rette øget – ikke kun i USA, men også i Europa. EU producerer sammen med Norge mere end 200 mio. t
råolie om året, og det meste kommer fra Nordsøen.

Selv om efterforskning og udnyttelse af olie og gas ikke finder sted under tilsvarende ekstreme forhold eller
i samme dybde som i Den Mexicanske Golf, skal vi stadig planlægge med henblik på muligheden for en
ulykke i EU og være forberedte på den. Vi har de kompetente organer og mekanismer, så vi kan reagere
hurtigt i tilfælde af en potentiel ulykke.

Vi har Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, vi har redningsbåde, vi har ordninger for civilbeskyttelse,
og vi har god koordinering af hjælpeforanstaltninger. Det gav kommissær Georgieva mulighed for på et
tidligt tidspunkt at tilbyde europæisk hjælp til de igangværende aktioner i Den Mexicanske Golf.

Vores mål skal være forebyggelse, så vi slet ikke bliver tvunget til at håndtere omfattende oprydning efter en
katastrofe. Sammen med kommissær Potočnik har jeg derfor bedt vores tjenestegrene om at gennemgå den
gældende EU-lovgivning. Den europæiske lovgivning repræsenterer rammen for sikkerheds- og
miljøbeskyttelsesforanstaltningerne, både generelt og i tilfælde af en konkret ulykke.

Vores direktiver fastlægger minimumskrav til sikkerheden for udstyr, og de fastlægger detaljerede
minimumskrav til arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Vi vil nu gennemgå alle disse retsakter med henblik
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på at kontrollere, at de sikrer et tilstrækkeligt og optimalt beredskab i tilfælde af en lignende katastrofe eller
det værst tænkelige tilfælde. Det kræver tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder, idet ansvaret
for en betydelig del af sikkerhedsbestemmelserne vedrørende udnyttelse af olie og gas samt
sundhedsbeskyttelse ligger hos medlemsstaterne og ikke hos os direkte.

Ingen bestemmelser og regler kan naturligvis give en garanti på 100 %. Meget afhænger af operatørnes tilgang
og adfærd i industrien. Vi har derfor en god grund til at mødes. Politikerne og industrien skal samarbejde for
at beskytte det europæiske miljø og den europæiske offentlighed så godt som muligt.

I vores samarbejde med berørte parter vil jeg fokusere på sikkerhed og bæredygtighed i forbindelse med
transporten af olie og gas. Derfor var jeg i sidste uge vært for et møde mellem højtstående repræsentanter
fra de største energiselskaber med aktiviteter i europæisk farvand. Kommissær Georgieva deltog også. På
dette tekniske møde anmodede vi industrien om at sikre, at alt sættes ind på at forebygge tilsvarende ulykker
i nærheden af Europas kyster.

Vi fremlagde et katalog af spørgsmål, som blev besvaret af selskaberne i løbet af de efterfølgende dage. Der
var 12 spørgsmål, og de omhandlede specifikt alt, hvad der er afgørende for sikkerheden på olie- og
gasboreplatforme, i havet, ved kysterne og i medlemsstaterne. Jeg betragter dette møde med industrien som
indledningen til en proces, der vil styrke gennemsigtigheden af industriens operationer og fremme
overensstemmelsen med forordningerne og anvendelsen af bedste praksis.

Vi planlægger et andet møde i de kommende måneder, når vi har fået et bedre overblik over årsagerne til
ulykken, med det formål at evaluere situation og udnytte erfaringerne for Europa fra ulykken i Den Mexicanske
Golf.

På nuværende tidspunkt, hvor årsagerne og omstændighederne endnu ikke er blevet analyseret, ville det
være for tidligt, hvis vi udformede konklusioner eller opfordrede til nye lovgivningsinitiativer. Hvis det
alligevel viser sig, at der er brug for en lovgivningsforanstaltning, kan jeg forsikre Dem, at Kommissionen
ikke vil spilde tiden, inden den forelægger Parlamentet forslag til europæisk lovgivning.

Der arbejdes altså konstant i Europa for at undgå en tilsvarende tragedie her. Hvis en tilsvarende ulykke
alligevel opstår, har vi en række foranstaltninger og mekanismer, som sikrer, at vi kan reagere effektivt og
uden forsinkelse, og som kan minimere omfanget af en sådan ulykke for borgerne og miljøet i Europa.

Jeg vil med glæde aflægge rapport for Dem om de fremtidige planer efter vores næste møde.

Bogusław Sonik, for PPE-Gruppen. – (PL) Fru formand! Eksplosionen på platformen i Den Mexicanske Golf
er den største miljøkatastrofe af denne type i historien. Hver dag strømmer 800 000 l råolie ud i havet, dvs.

mere end 22 mio. l, siden katastrofen indtraf. Oliepølen dækker nu mere end 43 000 km2 – et areal, der er
større end Nederlandene.

På nuværende tidspunkt skal vi give udtryk for vores solidaritet med USA og alle ofrene for tragedien og
sikre, at vi hjælper så meget som muligt. I lyset af denne katastrofe er det efter min mening afgørende, at vi
gennemfører en særlig vurdering – en detaljeret og tilbundsgående teknisk inspektion af boreplatforme i
EU's territorialfarvand. Dette skal være det første skridt på overnationalt niveau med det formål at sikre
sikkerheden i Europas have. Hvis en tilsvarende katastrofe indtræffer i Østersøen, hvilket jeg navnlig vil
understrege, vil det forårsage permanent og uoprettelig ødelæggelse i hele regionen og i kystområderne.

Det er afgørende, at alle udviklingsprojekter, som gennemføres i EU's territorialfarvand, underkastes særlig
overvågning, og at de overholder de højeste sikkerhedsstandarder og udstyres med de mest moderne
sikkerhedssystemer. I den henseende er det afgørende, at vi udvikler en fælles grænseoverskridende procedure
for beredskab og samarbejde, som straks sættes i drift i tilfælde af olieudslip.

Observatører i USA påpeger, at tilladelse til at opføre platforme i Den Mexicanske Golf i mange tilfælde er
blevet givet under pres og under hensyntagen til industriens interesser på bekostning af miljøet. Det er i den
forbindelse vanskeligt ikke at nævne beslutningen om at anlægge Nord Stream, den nordeuropæiske
gasledning, som var en politisk beslutning, der ikke tog hensyn til de risici, som denne investering udgør for
økosystemet i og omkring Østersøen.

I betragtning af katastrofen i Den Mexicanske Golf burde der aldrig blive givet tilladelse til boreplatforme til
udvinding af råolie eller gas uden en 100 %-garanti for sikkerheden for de berørte have og oceaner.
Beslutninger, der træffes under pres fra en industriel eller politisk lobby, bør ikke tillades.
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Kriton Arsenis, for S&D-Gruppen. – (EL) Fru formand, hr. kommissær! Ofte er det ikke nok blot at øge de
forebyggende foranstaltninger. Den nylige eksplosion i Den Mexicanske Golf omfattede en platform, der
blev bygget så sent som i 2001, og da den efterfølgende sank, indtraf en af de største miljøkatastrofer til dato.
Indtil videre – og der er gået 29 dage siden ulykken – har det ikke været muligt at standse udslippet, og som
hr. Sonik sagde, strømmer der hver dag mere end 5 000 t olie ud i havet i Den Mexicanske Golf.

Denne massive forurening er opstået på et tidspunkt, hvor et stort antal arter, som i mange tilfælde er truede,
er midt i deres gydesæson. Jeg tænker her på fem af de syv arter af havskildpadde, delfiner, adskillige hvaler
og adskillige vigtige havpattedyr. Mennesket rammes uvægerligt også. Denne eksplosion, denne ulykke
indtraf netop, som området var begyndt at blive genoprettet efter de katastrofale følger af orkanen Katrina,
og den krævede 11 menneskeliv.

Der iværksættes dog foranstaltninger i USA. I 1981 stemte den amerikanske Kongres for et moratorium,
som forbød offshoreboring efter olie i 85 % af de kystnære farvande omkring USA. Præsident Obamas
regering bekræftede dette moratorium efter ulykken, selv om regeringen i begyndelsen sagde det modsatte.
Samtidig sættes olieboreplatforme stadig i drift, primært i Nordsøen. Der er i øjeblikket flere hundrede
offshoreplatforme, hvor der bores efter både olie og naturgas.

Den nylige ulykke i Den Mexicanske Golf bekræftede den fare for tilintetgørelse af havmiljøet,
offshoreolieplatformene repræsenterer. Alligevel er boring efter olie i havbunden fritaget for
anvendelsesområdet for Sevesodirektivet om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer i
henhold til den europæiske lovgivning.

Denne nylige katastrofe viser os, at ingen kan garantere, at en lignende katastrofe ikke kan indtræffe i EU,
og nogle gange er det ikke nok blot at øge de forebyggende foranstaltninger. Obamaregeringen blev tvunget
til indrømmelser som følge af katastrofens omfang. Måske tiden er inde til, at EU i tillæg til forebyggende
foranstaltninger indfører et moratorium, der forbyder offshoreboring i EU's farvande med omgående virkning,
svarende til det amerikanske moratorium? Vi skal handle omgående og ikke vente på, at en ulykke som den
i Den Mexicanske Golf banker på døren.

Corinne Lepage, for ALDE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Sammenstyrtningen af platformen ud for Louisianas
kyst den 22. april har skabt en oliepøl af et enormt omfang. Sidstnævnte rejser tre alvorlige spørgsmål. Det
er vanskeligt at forstå, at der ikke på forhånd var installeret systemer, som kunne standse et udslip af denne
art og størrelsesorden, ligesom det er vanskeligt at forstå manglen på effektiv kontrol fra de offentlige
myndigheders side med de sikkerhedssystemer, som operatørerne skal have indført for at undgå risici for
forurening og i sidste ende den specifikke risiko for kulbrinteforurening af særlig følsomme og/eller særlig
beboede områder. For et øjeblik siden mindede vores kollega, hr. Sonik, os om, hvor katastrofal en sådan
forurening ville være i f.eks. Østersøen.

Der har allerede været mindst to alvorlige ulykker på offshoreplatforme i Nordsøen, som er et af de områder
i verden, der har den største koncentration af platforme. Under disse omstændigheder er det absolut afgørende,
at vi gennemgår situationen for at sikre, at en tilsvarende ulykke ikke kan ske ud for vores kyster, og det
glæder os, at Kommissionen har iværksat et sådant initiativ.

Hvilke initiativer agter Kommissionen så at iværksætte på kort sigt med henblik på at forbedre sikkerheden
og forebyggelsen af ulykker på offshoreplatforme i vores territorialfarvand? Kommissæren talte om
minimumskrav, men det er ikke nok.

Hvilke kontrolforanstaltninger har Kommissionen for det andet iværksat med henblik på at kontrollere, at
sikkerhedskravene opfyldes? Det er ikke nok, at sikkerhedsreglerne er nedfældet på papir. De skal anvendes,
og deres anvendelse skal overvåges. Hvad agter De at gøre for at sikre det?

Hvilke ressourcer kan vi for det tredje indsætte for at forhindre kystforurening i tilfælde af en ulykke? Det er
meget godt med fartøjer og civile styrker, men hvad har vi til rådighed? Er det ikke på tide, at vi kræver, at
operatører har relevant teknisk udstyr, der kan forenes? Eftersom miljøskader nu er omhandlet i
EU-lovgivningen, skal vi så ikke indføre et tilstrækkeligt kompensationssystem med tilknyttede finansielle
garantier?

Endelig opererer olieselskaberne i stadig dybere farvande, hvilket gør det vanskeligt at gribe ind i tilfælde af
en ulykke og bringer havmiljøet i fare. Hvilke foranstaltninger planlægges der i forbindelse med
offshoreolieboring i dybere farvande, navnlig i de nordligste regioner?
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Til sidst vil jeg vende tilbage til det spørgsmål, som hr. Arsenis netop stillede: Er det ikke på tide, at vi overvejer
et udvidet moratorium under de samme betingelser, som det USA ønsker at indføre? Vi vil og skal bevæge
os væk fra dette oliebaserede samfund. Er det ikke på høje tid?

Isabelle Durant, for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Fru formand, hr. kommissær! Jeg mener også, at vi skal få
industrien til at holde op med at spille Gud.

I dag tørster industrilandene mere end nogensinde før efter olie. De borer alt, hvad de kan, i stadig dybere
farvande og øger dermed risikoen for ulykker. I de senere år har industrien fokuseret på efterforskning og
udvinding på bekostning af sikkerheden og miljøet. Hver dag i næsten en måned er der strømmet 800 000 l
råolie ud i Den Mexicanske Golf med katastrofale følger for både miljø og økonomi. Der er efter min mening
en enorm kløft mellem de enorme summer, der bruges på udvinding i dybere og dybere farvand, og de
fuldstændig utilstrækkelige ressourcer, der afsættes til forudgående forebyggelse og imødegåelse af risici.

Ligesom mine kolleger har jeg en række krav. Vi bør for det første gennemgå alle olieplatformene med henblik
på at kontrollere deres tekniske tilstand, sikkerhedsniveau og overensstemmelse med de gældende krav. Vi
skal naturligvis også gennemføre inspektioner af platformene, selv om medlemsstaterne er ansvarlige for
disse inspektioner, og vi skal have Kommissionen til at gennemføre inspektioner af selve inspektionerne.

Jeg mener endvidere, at vi skal beskytte de skrøbeligste økosystemer én gang for alle. I den henseende og i
forbindelse med Kommissionens initiativ, som jeg bifalder, og som har til formål at finde frem til, hvordan
vi kan håndtere sådanne omstændigheder, hvis en tilsvarende ulykke indtraf ud for vores kyster, skal Europa
iværksætte foranstaltninger, der én gang for alle vil beskytte de skrøbeligste økosystemer. Jeg tænker f.eks.
på Alaska. Vi har brug for en international konvention, der er baseret på samme model som konventionen
til beskyttelse af ressourcer i Antarktis, og Europa kunne gå i spidsen for en sådan indsats og konvention.

Hvis vi stadig har brug for flere begrundelser, er der stadig en meget god grund til at investere mere og
hurtigere i vedvarende energi. Vulkanen – jeg vil ikke sige dens navn, for jeg kan ikke udtale det – var et tegn
til os om problemet med luftfarten. På samme måde er denne frygtelige ulykke et andet tegn til os om
problemet med olieudvinding. Det er på tide, at vi anerkender, at kapløbet for at udvinde olie hvor som helst
og for enhver pris nu er passé.

Giles Chichester, for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg glæder mig over kommissærens redegørelse.
Verden har set på med forundring – både på den enorme udstrømning af gas og olie fra den ødelagte rørledning
efter eksplosionen og katastrofen i Den Mexicanske Golf og på industriens og de amerikanske myndigheders
manglende evne til at standse udstrømningen. Vi må håbe, at de seneste tiltag vil lykkes.

Vi har, som andre talere har nævnt, selv oplevet katastrofer på platforme i Nordsøen. Jeg tænker f.eks. på
Piper Alpha, og jeg tror, vi har lært af det. Men vi skal huske, at der er en betydelig forskel mellem de havdybder,
der opereres i i Den Mexicanske Golf, og havdybden i Nordsøen. Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at vi er
forsigtige og ikke forhastet gennemfører ny lovgivning. Vi skal være sikre på, hvad der er sket. Vi skal være
sikre på, om vores eksisterende regler ville have forhindret en tilsvarende ulykke her, og vi skal være sikre
på, at evt. nye regler vil forhindre, at det kan ske her.

Ulykker og naturkatastrofer sker, og vi kan ikke garantere, at vi kan forebygge dem. Der er en grænse for,
hvad vi kan gøre for at forebygge dem. Jeg har til sidst en tanke, vi skal overveje, når vi overvejer spørgsmålet
om relativ risiko, nemlig at ulykker som denne sætter den relative sikkerhed i forbindelse med atomenergi
i et andet perspektiv.

Elie Hoarau, for GUE/NGL-Gruppen. – (FR) Fru formand! Olieudslippet i Den Mexicanske Golf er en sand
katastrofe, både miljømæssigt og økonomisk. Der har tilsyneladende været tale om visse uregelmæssigheder
i forbindelse med det amerikanske indenrigsministeriums udstedelse af boretilladelser. Dette vil være utilgivelig
uansvarlighed, hvis konsekvenser er uforudsigelige og ikke kun rammer USA.

Vi ved, at lande i hele verden har udstedt hundredvis af offshoreboretilladelser, og hvis disse tilladelser er
blevet udstedt på tilsvarende uansvarlig vis, vil det være et alvorligt problem for hele verden. Som medlem
af Parlamentet fra en region i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier, som næsten
udelukkende består af øer, næsten 130 i alt, som er spredt over tre kontinenter, må jeg udtrykke min dybe
bekymring for vores øer, når vi taler om offshoreolieudvinding. Det er afgørende, at EU, som skal foregå
med et godt eksempel, med allerstørste bevågenhed gennemgår sikkerheds- og forebyggelsesforanstaltningerne
på sine egne offshoreolieplatforme.
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Det anslås endvidere, at der hvert år i forbindelse med ulykker og operationer sker olieudslip, som ikke
nødvendigvis forårsages af Europa, men som svarer til adskillige tusinde tons. Er det ikke på tide, at EU
iværksætter initiativer, så offshoreplatforme i fremtiden hører under en uafhængig videnskabelig komité,
der oprettes i form af en international myndighed?

Efter København og som forberedelse til Cancún bør EU gå forrest i indsatsen for at fremme reel styring,
hvad angår efterforskning efter, beskyttelse af og udvinding af dybhavsressourcer.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Som nabo til "det schwabiske hav" vil jeg
gerne opfordre Dem til at tage ulykken, katastrofen, i Den Mexicanske Golf lige så alvorligt som, hvis den
var sket i vores egen Bodensøen. Så ville vi ikke længere have drikkevand, og i min hjemby ville der ikke
længere være nogen festival med alle de dramatiske konsekvenser, det ville have – plus meget andet.

Hvad betyder det? Er De sikker på, at olietårne langt væk fra os – dvs. i Nordsøen og i Østersøen – virkelig
kan modstå de mange storme, vi vil komme til at opleve som følge af klimaændring? Er De sikker på, at Det
Europæiske Søfartssikkerhedsagentur virkelig har ressourcerne til at håndtere sådan noget? Kommissæren
talte om god koordinering. Vi har allerede ofte oplevet svigt i radiokontakten mellem forskellige lande. Er
dette blevet afprøvet, inden der opstår en nødsituation? Hvis der virkelig skete noget, hvordan er den juridiske
situation så med hensyn til sagsanlæg mod olieselskaberne? Kunne en beredskabsfond f.eks. være nyttig i
den forbindelse?

Kan De endelig se, at de amerikanske tilsynsmyndigheder havde alt for tætte forbindelser til olieindustrien?
Kan De udelukke, at vi har samme problemer på europæisk plan? Det bør ikke anføres i aftalen, at "De kan
gøre alt med undtagelse af ...".

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Fru formand! Jeg hilser også Kommissionens initiativ velkommen.
Det er vigtigt, at vi drøfter dette emne, selv om ulykken ikke er sket i et område, der er under en
EU-medlemsstats jurisdiktion.

Der er i øjeblikket et stort antal olieboreplatforme i medlemsstaternes territorialfarvande. Denne aktivitet
forventes at stige, eftersom Det Internationale Energiagentur anslår, at vi kun har kortlagt 5 % af verdens
oliereserver i havet. Det er vigtigt, at vi undersøger, hvilke erfaringer vi kan drage af katastrofen i Den
Mexicanske Golf, og hvordan det aktuelt forholder sig i EU-farvande, hvor tilsvarende produktionsaktiviteter
finder sted. Om nødvendigt skal vi endvidere iværksætte yderligere foranstaltninger med henblik på at
forbedre arbejdstagernes sikkerhed på disse platforme og yderligere foranstaltninger med henblik på at
forhindre ulykker med katastrofale følger for Europas mest udsatte regioner.

Deepwater Horizon-katastrofen og andre begivenheder viser os desuden, at vi meget omhyggeligt skal
undersøge, hvordan boretilladelser udstedes, og hvilke fremgangsmåder der benyttes ved tildeling af
kontrakter. Vi skal sikre, at selskaberne ikke kan krybe uden om deres ansvar. Et selskab, der indgår en aftale
med en vis risiko, som skal håndteres med specifikke sikkerhedsforanstaltninger, og som kan skabe enorm
indtjening, skal også være parat til at påtage sig konsekvenserne af en evt. ulykke.

Undersøgelsen af katastrofen i USA viser, at en lang kæde af kontraktlige forhold mellem flere selskaber
betyder, at selskaberne kan lade sorteper gå videre til det næste selskab, mens olien stadig strømmer ud i
havet. Vi kan ikke acceptere en lignende situation her. Derfor skal vi undersøge lovgivningen på området og
iværksætte forbedringer af lovgivningsrammen, så vi kan reducere risiciene for en sådan hændelse.

Erfaringerne viser, at enorme menneskelige og miljømæssige tab følger i kølvandet på ulykker, og at
procedurerne for at placere erstatningsansvaret kan trække ud i årevis. Kommissionen skal sikre, at
bestemmelserne i lovgivningen vedrørende olieudvinding under sikre forhold ikke er for slappe, og vurdere,
hvorvidt denne lovgivning skal ændres med henblik på at mindske mulighederne for at unddrage sig ansvaret.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Fru formand! Katastrofen i Den Mexicanske Golf tvinger os til nøje
at overveje igangværende investeringsprojekter i EU. Jeg tænker på den nordeuropæiske gasledning, som
anlægges trods Parlamentets henstillinger.

Gaskilden bliver det russiske felt Stockman i Barentshavet. I henhold til projektplanerne vil der årligt blive

udvundet 24 mia. m3 gas i første fase, men dette vil efterfølgende stige til 68 mia. For at nå op på denne
mængde gas anlægges der et stort antal borehuller i løbet af meget kort tid. Det vil ikke være muligt at standse
strømmen af 148 000 t metan, fordi der ikke er nogen ventiler eller transitstationer. En beskadigelse af
rørledningen vil ikke på nogen måde betyde, at den lukkes. Gas vil strømme ud, indtil fejlen er blevet repareret,
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fordi det ville ødelægge rørledningen, hvis vand trængte ind. Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at
gennemføre en grundig analyse af de risici, som udviklingsprojekter af denne art medfører.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Denne forhandling er særdeles
aktuel. Vi har endnu ikke løst problemerne i Den Mexicanske Golf, og vi ved heller ikke, hvor de næste
problemer vil opstå.

Det er grunden til mit første spørgsmål til kommissæren, som er følgende: Hvor kan Europa på nuværende
tidspunkt hjælpe med ekspertbistand via Det Fælles Forskningscenter eller via andre EU-organer, så vi sammen
kan forsøge at finde en løsning på katastrofen i Den Mexicanske Golf så hurtigt og så effektivt som muligt?
Ved at reducere CO2-udledningen med 20 % og kompensere for forskellen med vedvarende energi har EU
valgt den rigtige vej, og vi kan opnå meget gennem øget effektivitet. Mener De, at vi f.eks. kan iværksætte
nye initiativer sammen med Norge inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde?

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Fru formand! Ligesom de øvrige talere er jeg frygtelig chokeret over, at
der har kunnet strømme hundrede tusinder liter råolie ud i havet i ugevis, uden at vi har kunnet standse det.
Jeg er frygtelig chokeret over de enorme skader, dette forvolder, og af den kendsgerning, at det pågældende
selskab, BP, hele tiden nedtoner situationen. Vi skal se kendsgerningerne i øjnene, og vi har end ikke kunnet
vurdere alle de mere langsigtede konsekvenser.

Det er derfor afgørende, at vi iværksætter foranstaltninger på europæisk og ikke nationalt plan med henblik
på at sikre, at sådanne begivenheder ikke kan indtræffe i fremtiden. I den forbindelse skal vi koncentrere os
om de proceduremæssige og tekniske aspekter, idet vi skal indføre krav om de nødvendige sikkerhedssystemer.
Det har naturligvis en pris, men prisen for ikke at gøre noget, vil være meget højere.

Tidligere førte vi an globalt ved at indføre krav om dobbelte skrog til olietankskibe. Vi bør også føre an her
og foregå med et godt eksempel.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Fru formand, kommissær Oettinger! Som medlem af Udvalget om Miljø,
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og som skyggeordfører for biodiversitet har jeg naturligvis været
personligt berørt af denne katastrofe. Der er sket omfattende ødelæggelse af liv, der burde have været bevaret.
Det er allerede blevet sagt i dag, men sandheden er, at ulykker sker – trods alle mulige forholdsregler, fordi
der er grænser for forebyggelse.

Ulykker kan dog ikke kun ske på olieplatforme – atomkraftværker er heller ikke immune over for hændelser
eller ulykker. I Østrig siger vi: "Skal der altid ske noget, inden der bliver gjort noget?". Skal der med andre
ord altid ske en ulykke, inden vi tager ved lære? Oliekatastrofen bør få os alle til at overveje, om det ikke ville
være godt for Europa at opgive atomkraft. Vi bør også koncentrere alle vores mentale kræfter og finansielle
ressourcer på at investere i vedvarende energi.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Fru formand! Det er godt, at vi drøfter dette vigtige emne, men i sidste ende ved
jeg ikke, hvad der vil komme ud af vores forhandling, eller hvilken indflydelse vi har på de store selskaber –
olieselskaberne, som ejer de oliekilder, der forårsagede denne skade og denne katastrofe.

Samtidig skal Kommissionen roses for dens initiativ til gennemførelse af foranstaltninger med henblik på
at sikre, at det samme ikke kan ske i vores eget område. Hvis vi kan lære én ting af denne katastrofe, er det,
at det er tvingende nødvendigt, at vi får adgang til andre energikilder i vores eget område, navnlig vedvarende
energi, som f.eks. vind- og solenergi. Jo hurtigere det sker, jo bedre vil det være for alle. Hvis det ikke lykkes
for os, vil olieselskaberne gå endnu længere ud i havet for at finde olie, og vi vil opleve skader og katastrofer
som denne – ikke kun én gang, men igen og igen. Vi må ikke tillade, at det sker.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Fru formand! Vi støtter investeringerne i Europas energiinfrastruktur,
såfremt de garanterer total sikkerhed for anlægs- og produktionsaktiviteterne. Jeg vil også benytte lejligheden
til at opfordre til, at alle projekter, der involverer undersøisk udvinding eller transport af kulbrinter, kun må
gennemføres efter en omfattende vurdering af indvirkningen på miljøet.

Jeg har ved mere end én lejlighed opfordret til oprettelsen af europæiske beredskabscentre for søfartsulykker
i alle medlemsstater med adgang til havet. En ulykke af denne type hører også under denne kategori. Sidst,
men ikke mindst, skal alle selskaber, der deltager i undersøisk udvinding og transport af kulbrinter, give
garantier og have tegnet forsikringer, så de kan betale erstatning i tilfælde af en ulykke.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Fru formand! Hele verden betragter angiveligt de begivenheder, der hver
dag folder sig ud langs Den Mexicanske Golfs kyster. Ingen kunne have forudset, at et så stort land, verdens
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førende nation, USA, ikke kunne håndtere, hvad der ved første øjekast forekommer håndterligt. Vi, Europa,
bidrager også med betydelige midler og menneskelige ressourcer til løsningen af problemerne med
klimaændring. Men naturen stiller sine egne krav. Det er godt nok, at vi kan lære af andres fejl, men jeg vil
igen minde Dem om problemet med den nordeuropæiske gasledning. Vi, Europa, bærer det politiske ansvar
for udnyttelsen af denne gasrørledning, og jeg vil derfor også indtrængende opfordre kommissæren til at
sikre, at vi igen reviderer betingelserne for udnyttelsen af dette gasprojekt. Jeg glæder mig også over muligheden
for og viljen til at styrke Europas eget beredskab.

Günther Oettinger, medlem af Kommissionen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Ligesom Dem er
jeg chokeret – ikke kun i min rolle som kommissær, men også som borger, når jeg ser, hvordan naturen i
sådanne tilfælde forstyrres og ødelægges i mange år.

Selv om vi er chokerede, skal vi bevare roen og fornuften, da hektisk aktivitet og hysteri ville være malplaceret
her. Den præcise årsag til ulykken i Den Mexicanske Golf er stadig ukendt. Var det teknologien, der svigtede?
Var det en menneskelig fejl? Jeg har tillid til, at den amerikanske regering og offentlighed vil søge efter en
forklaring med en grundighed, der modsvarer vores interesse i at forklare årsagerne her i Europa.

Jeg tror også, at befolkningen i USA med samme grad af chok og oprigtighed forventer, at man vil lære af
ulykken. I den henseende har jeg tillid til USA som en industrination, til dets tekniske kapacitet og til dets
demokrati.

For det andet skal vi bevæge os væk fra olie. Det er dog klart, at vi har fulgt olievejen i generationer, og det
gælder navnlig industrilandene i Europa. Vores borgere har langt over 200 mio. biler – og De og jeg kører
alle i dem. Jeg kører meget, og jeg flyver også meget i arbejdssammenhæng. I weekenden flyver tusindvis af
mennesker igen sydpå for at holde pinseferie på Mallorca. Med hensyn til Grækenland og Spanien siges det,
at kun turismen kan løse den økonomiske krise, og det betyder flere flyvninger til Athen, Palma, Marbella
og mange andre destinationer. Vi forbruger olie. Det gør vi alle, De og jeg. Jeg tror heller ikke, at denne
ærværdige bygning, Parlamentet, ligefrem er bygget efter miljøvenlige principper. Der er flere neonlamper
end medlemmer af Parlamentet i aften. Det er på grund af alt dette, at vi er nødt til at indse, at vi vil have brug
for olie i mange år fremover, men at vi alligevel skal være 100 % ambitiøse, når vi bevæger os væk fra olie:
20 % vedvarende energikilder om 10 år.

Vi er i gang med at udarbejde "Køreplan 2050", og vi vil forelægge Dem forskellige alternativer i løbet af året.
I henhold til eksperter vil vi kunne dække 80 % af vores energibehov fra andre kilder end fossile brændstoffer
og dermed andre energiformer end olie. Elektromobilitet er en mulighed her, men der vil gå mange år, inden
de fleste køretøjer vil være eldrevne. I stedet vil de stadig blive drevet af olie i form af diesel og benzin.

Det er klart, at boringen efter olie i Nordsøen eller Den Mexicanske Golf er et forsøg på at mindske
afhængigheden af en række lande. Uden disse aktiviteter, uden vores egne kilder, ville vores afhængighed af
OPEC-landene og af lande, som ikke altid er kendetegnet ved demokrati, være endnu større, end den rent
faktisk er.

Der er dog en afgørende forskel, idet boring i Nordsøen finder sted i en dybde på 150-200 m, mens der i
Den Mexicanske Golf bores i dybder fra 3 000 m og helt ned til 4 000 m med langt ringere mulighed for at
garantere sikkerheden. Dybder på 150-200 m kan nås med bemandede ubåde. I Den Mexicanske Golf
befinder mennesker sig langt væk fra risikokilden, langt væk fra de tekniske sikkerhedsanordninger.

Jeg har også tillid til medlemsstaterne. Vi har alle grunde til at have tillid til vores nationale myndigheder og
vores tekniske team i Det Forenede Kongerige, Tyskland, Norge og Danmark. I det partnerskab, der i øjeblikket
er etableret mellem EU og vores myndighed (Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur – EMSA) og de
nationale sikkerhedsteam, har vi endvidere et fremragende sikkerhedssamarbejde på højt niveau mellem EU
og de medlemsstater, der er grænselande.

Med hensyn til Nord Stream har vi naturligvis også skullet undersøge sikkerheden. Dette involverede
komplicerede sikkerheds- og godkendelsesprocesser, der alle blev gennemført, og jeg vil præcisere, at Nord
Stream sandsynligvis bliver den mest moderne og sikre gasrørledning i verden. Også her er der én afgørende
forskel. Hvis der nogensinde opstår et problem i gasrørledningen, kan gassen stoppes ved kilden eller ved
kysten. Nord Stream kan ikke sammenlignes med det, der sker i Den Mexicanske Golf.

I sidste ende er vi nødt til at vælge en vej, der fører væk fra olien, men vi har brug for årtier til at gå ad denne
vej. Alle i politik og i samfundet skal gå ad den vej. På vejen derhen og i mellemtiden skal vi sikre, at vores
sikkerhedskrav, love, retningslinjer og sikkerhedsteam repræsenterer det højeste niveau. Vi har stillet de
relevante spørgsmål. Når vi kender årsagerne, når vi har svarene, og når vi har grillet vores energiselskaber,
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vil vi i efteråret med glæde komme med flere oplysninger. Jeg tror også, at energiselskaberne har indset
situationens alvor.

Jeg har en sidste bemærkning. Der er allerede grundlag for erstatningsansvar. Det er der ingen af parterne i
USA, der bestrider. Når det er klart, hvem der bærer skylden, vil den pågældende blive draget til ansvar, og
vi kan allerede se, at erstatningsansvaret vil beløbe sig til milliarder. I den europæiske miljølovgivning og i
vores nationale miljøbestemmelser er spørgsmålet om erstatningsansvar klart. Det vil også styrke en forsigtig
tilgang, når det gælder sikkerhed.

Om et par uger vil vi antagelig vide, om der i Europa er behov for juridiske eller tekniske foranstaltninger,
og vi vil da med glæde aflægge beretning i Parlamentet igen. Deres ord viser også, hvor vigtigt det er for Dem
på tværs af alle partiskel at handle på en fremsynet og forsigtig måde i denne forbindelse i stedet for at reagere
bagefter, når en katastrofe allerede er indtruffet. Det er sådan, vi arbejder i Kommissionen.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

András Gyürk (PPE), skriftlig. – (HU) Vi bør også tage ved lære af katastrofen med dybhavsolieboringen ud
for USA's kyst. Vi skal først og fremmest fastholde, at dybhavsboring ikke er uden risiko, selv om der benyttes
den mest moderne industrielle teknologi. Vi skal også utvetydigt fastholde, at stigningen i de private
investeringer i oliesektoren ikke må resultere i, at politikerne giver afkald på retten til at indføre strenge
miljøbestemmelser. Oliekatastrofen i USA er en god anledning for EU til at gennemgå dets egne
sikkerhedsbestemmelser. De er stadig alt for generelle. Vi behøver kun tænke på direktivet om
miljøkonsekvensundersøgelser eller rammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Denne gennemgang
er også påkrævet, fordi de regler, der er mere specifikke, i højere grad fokuserer på foranstaltninger, der skal
træffes, når en katastrofe er indtruffet. Overvejelser om forebyggelse kommer derfor i anden række. På
baggrund af erfaringerne fra USA skal vi klart afgrænse ansvarsområderne for ejerne og operatørerne af
oliekilderne og for tilsynsmyndighederne. Industriens egne bestemmelser og frivillige løfter fra selskabernes
side er ikke en beroligende løsning. Det er tydeligt, at der er brug for retligt bindende sikkerhedsgarantier.

18. Askekrisen (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel af Brian Simpson for Transport- og
Turismeudvalget til Kommissionen (O-0061/10) (B7-0217/10) om krisen som følge af vulkanasken.

Silvia-Adriana Ţicău, spørger. – (EN) Fru formand! Hr. Simpson undskylder, at han ikke kan være til stede
under forhandlingen om askekrisen. Ironisk nok i betragtning af emnet har han på grund af flyveforbuddet
i Det Forenede Kongerige som følge af askeskyen ikke kunnet rejse til Strasbourg for at deltage i forhandlingen.
Jeg vil derfor tale på hans vegne i aften.

Den mundtlige forespørgsel om krisen som følge af vulkanasken er lige så relevant i dag inden for rammerne
af den aktuelle forstyrrelse af luftrummet, som den var, da den islandske vulkan kom i udbrud i sidste måned,
hvor en stor del af det europæiske luftrum var lukket i seks dage. Vi skal nu håndtere – ikke kun
eftervirkningerne af forstyrrelserne og den finansielle indvirkning – men også den aktuelle usikkerhed med
hensyn til fortsat og langvarig forstyrrelse af det europæiske luftrum.

Vi har taget ved lære af dette på vigtige områder efter den indledende lukning af luftrummet, som var af hidtil
uset omfang og varighed, og som havde en årsag uden fortilfælde, men det er indlysende, at der skal sættes
skub i reaktionen på europæisk plan i betragtning af de nuværende forstyrrelser.

På baggrund af de udfordringer, som den hidtil usete karakter og varighed af forstyrrelsen forårsager for
luftfarten, ønsker jeg i dag at få forsikring for, at de mekanismer, vi har iværksat med henblik på at håndtere
forstyrrelsen, fungerer effektivt, og at der tages behørigt fat om de mangler, der er konstateret i de sidste par
uger.

Det glæder mig, at forordningen om flypassagerers rettigheder har vist sig at være et effektivt sikkerhedsnet,
som sikrer, at det ikke er passagererne, som kommer til at bære hovedbyrden af de finansielle konsekvenser
af lukningen eller bliver efterladt strandet som følge af det opståede kaos. Lukningen af luftrummet har dog
rejst vigtige spørgsmål om, hvorvidt luftfartsselskaberne opfylder deres forpligtelser, hvad angår
flypassagerernes rettigheder, navnlig hvis der ydes kompensation til luftfartsselskaberne.
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Hvilke tilbagemeldinger modtager Kommissionen om behandlingen af passagererne, og hvilke forsikringer
kan den give for, at luftfartsselskaberne opfylder deres forpligtelser i henhold til lovgivningen? Den nuværende
situation har desuden afsløret den udsatte position, som passagerer, der har købt billet hos luftfartsselskaber
fra tredjelande, befinder sig i, idet lovgivningen om passagerrettigheder ikke gælder for dem. Hvordan vil
Kommissionen foreslå, at dette hul i lovgivningen lukkes?

Vi anerkendte også – meget tidligt under krisen – de meget betydelige finansielle tab, som luftfartsindustrien
led under lukningen af luftrummet. Hvis en kompensationspakke stilles til rådighed for luftfartsindustrien,
skal det efter min mening sikres, at kompensationen dirigeres til alle de forskellige dele af industrien – ikke
kun til luftfartsselskaberne – og at kompensationsforanstaltningerne kommer til at gælde for hele EU.

Jeg ved, at nogle medlemsstater vil være mere forstående end andre, når det drejer sig om at yde finansiel
støtte til deres luftfartsselskaber. Kan Kommissionen garantere, at forskellige betingelser vil blive udlignet,
så vi undgår fordrejninger i den kompensation, der ydes på medlemsstatsniveau, og sikrer ensartede vilkår?

Jeg vil nu gå videre til det mest presserende spørgsmål i dag, nemlig procedurerne for fastlæggelse af
flyveforbudszoner i EU. Som følge af den fortsatte forstyrrelse af det europæiske luftrum rettes søgelyset nu
igen mod de procedurer, der anvendes ved fastlæggelse af flyveforbudszoner. Det er bekymring for, at
medlemsstaterne er overforsigtige i deres gennemførelse af flyveforbudszoner, og at det er sikkert at flyve
flyene i højere asketæthed, end EU-reglerne tillader.

Medlemsstaternes lukning og åbning af luftrummet i de sidste par uger har i høj grad fremhævet behovet
for en mere harmoniseret tilgang på EU-plan i stedet for den forskelligartede tilgang, vi oplever i øjeblikket.
Jeg er også bekendt med, at Kommissionen har lagt ny vægt på forbedringen af metoder til dataindsamling
og -modellering med henblik på at opnå et mere detaljeret billede af risiciene for fly, der flyver gennem en
askesky.

Hvordan påvirker de nye oplysninger, vi har, de aktuelle restriktioner og definitioner af flyveforbudszoner?

Endelig har vi oplevet betydningen af øget europæisk koordinering med hensyn til reaktionen på krisen som
følge af vulkanasken. Yderligere områder, hvor vi har konstateret betydningen af øget samarbejde, omfatter
hurtigere gennemførelse af initiativet vedrørende det fælles europæiske luftrum og udviklingen af en
handlingsplan for mobilitet, som skal hjælpe EU med at håndtere sådanne kriser på en bedre måde.

Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne komme med en opdatering om
udviklingen i den islandske vulkankrise, som naturligvis hænger sammen med luftfarten.

EU har naturligvis været hårdt ramt af konsekvenserne af den islandske vulkan Eyjafjallajökulls udbrud.
Vulkanudbruddet lagde en sky af vulkansk aske over det meste af Europa. Vulkansk aske indeholder mange
problematiske stoffer, som er skadelige for fly og navnlig deres motorer. Som følge af denne sikkerhedstrussel
i luften blev de nationale myndigheder tvunget til at træffe beslutning om at lukke det berørte luftrum i
overensstemmelse med de relevante procedurer, der er fastlagt på internationalt plan.

EU mobiliserede omgående ressourcer til at håndtere de mest presserende problemer. På baggrund af
udviklingen i situationen og behovet for en mere differentieret tilgang til model- og risikostyringsprocedurerne
tog Kommissionen i weekenden den 17-18. april sammen med det spanske formandskab og Eurocontrol
initiativ til at foreslå en koordineret europæisk tilgang. Som resultat af dette og i samarbejde med
medlemsstaterne og industrien blev der fastlagt nye procedurer. På det ekstraordinære møde mellem EU's
transportministre, som fandt sted den 19. april 2010, blev denne nye procedure godkendt, så der kunne ske
en gradvis og koordineret genåbning af luftrummet fra kl. 8.00 den 20. april 2010.

Som opfølgning på denne hurtige indsats udarbejdede Kommissionen en rapport om indvirkningen af krisen
som følge af vulkanasken på luftfartssektoren. Den fik bred støtte fra transportministrene på deres
ekstraordinære møde den 4. maj 2010. Rapporten fokuserede på den aktuelle vulkankrise, men søgte dog
at omhandle EU's behov for at kunne reagere effektivt i lignende krisesituationer i fremtiden, hvis de opstår.

De sidste 10 dages begivenheder har vist, at situationen stadig er langt fra normal. Vulkanen er stadig aktiv,
og luftrummet lukkes stadig afhængigt af vejrforhold, som påvirker spredningen af askeskyen. Kommissionen
ønsker derfor at sikre en omgående opfølgning på de konklusioner, som Rådet (transport) vedtog den
4. maj 2010. Jeg kan med glæde fortælle, at de første skridt er taget i den henseende.

Der er med virkning fra den 11. maj 2010 indgået aftale om en europæisk krisekoordineringscelle. De
endelige foranstaltninger til oprettelse af den gennemføres i denne uge. Udnævnelsen af en koordinator af
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funktionelle luftrumsblokke blev godkendt af Udvalget for det Fælles Luftrum den 7. maj 2010. Eurocontrols
præstationsvurderingsudvalg blev udnævnt til et præstationsvurderingsorgan under SES af Udvalget for det
Fælles Luftrum den 7. maj 2010. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har fået til opgave at
definere bindende standarder for motorers asketoleranceniveau.

Kommissionen vil snarest opfordre til, at der oprettes en taskforce, som skal undersøge, hvordan de europæiske
varslings- og spredningsmodeller kan forbedres med henblik på at forbedre de tilknyttede værktøjer til
risikovurdering og -styring i sådanne krisesituationer. Der vil komme mere i takt med Kommissionens indsats
for at opfylde transportministrenes forventninger, som de gav udtryk for i deres konklusioner fra
den 4. maj 2010.

Marian-Jean Marinescu, for PPE-Gruppen. – (RO) Fru formand! Vulkanudbruddet i april viste os, at der ikke
er udformet passende beredskabsplaner for trafikken i det europæiske luftrum i tilfælde af uventede
forstyrrelser. Der har ikke været nogen koordinering, fleksibilitet eller indsats for at udnytte flyveforholdene
bedst muligt.

SES II-pakken blev som nævnt i Kommissionens notat vedtaget i november 2009 på rekordtid. Pakken blev
vedtaget trods medlemsstaternes modstand. Faktisk tog oversættelsen og publikationen længere tid end de
faktiske forhandlinger. Nu har vi krisen, og vi har oplevet fordelene ved gennemførelsen af SES II-pakken.

Hvis medlemsstaterne opgav deres nuværende forbehold, ville vi efter min mening have et fælles europæisk
luftrum i løbet af et øjeblik. For at opnå det skal vi have et netværk af direkte ruter og et effektivt
flyvekontrolsystem, som i fremtiden ignorerer nationale grænser. Det er der desværre ingen planer om. Den
eneste løsning er derfor, at vi gennemfører SES II i en fart.

Kommissionen har fremsat omgående foranstaltninger, som faktisk allerede er omhandlet i de godkendte
forordninger. De er fremragende foranstaltninger. Det vigtigste er dog at oprette funktionelle luftrumsblokke
inden den angivne tidsfrist eller inden udgangen af 2012. Dette kræver også reguleringsmæssige retningslinjer,
som desværre ikke er nævnt i Rådets konklusioner fra den 4. maj. Medlemsstaterne kan udnytte de manglende
retningslinjer som en undskyldning for at forsinke processen. Retningslinjerne skal desuden bruges til at
sikre, at vi ikke kun har koordinerede trafikzoner inden den angivne tidsfrist, men også et egentlig fælles
europæisk luftrum.

Retningslinjerne skal omhandle flyvekontrol inden for blokkene i koordinering med tilstødende blokke, så
der ikke forekommer overlappende områder. Ellers vil vi blot erstatte de nuværende nationale grænser med
blokgrænser, hvorved vi uden begrundelse udskyder gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum. Jeg
mener ikke, at vi i fremtiden skal overveje, om der skal gennemføres en SES III-forordning for at kombinere
blokkene. Denne tilgang vil også sikre, at SESAR-systemet kan gennemføres under ideelle forhold med
minimale omkostninger.

I 2011 kommer de sidste medlemsstater med i Schengenområdet. Det er efter min mening uacceptabelt, at
vi fastholder grænserne i luftrummet, når vi ikke har dem på jorden.

Saïd El Khadraoui, for S&D-Gruppen. – (NL) Fru formand! Jeg vil først takke Dem for Deres svar. En række
spørgsmål er dog endnu ikke blevet besvaret udførligt, så jeg vil gerne have forskellige punkter uddybet.

Hr. Simpsons fravær viser, at problemet stadig er aktuelt, og at konsekvenserne af sådanne udbrud er
uforudsigelige og kan være vidtrækkende for borgernes mobilitet og i økonomisk henseende, hvis
forstyrrelserne trækker i langdrag. Det viser efter min mening også, at vi ikke kan udelukke, at noget tilsvarende
vil ske igen om et par uger – midt i feriesæsonen – så luftrummet skal lukkes.

Vi skal derfor fortsætte arbejdet med både strukturelle foranstaltninger med henblik på at forbedre
effektiviteten af luftfarten og transportsystemet generelt – det vil jeg komme tilbage til om lidt – og bedre
krisestyring. For et øjeblik siden talte De om at oprette en form for koordineringscelle. Vi vil få flere oplysninger
om dette i løbet af ugen.

Kunne De alligevel fortælle os lidt mere om de opgaver, De forventer for denne koordineringscelle? Hvilke
opgaver skal den indledningsvis løse? Begivenhederne i april har tydeligt vist, at koordineringen mellem de
berørte parter – f.eks. lufthavne, luftfartsselskaber og rejsebureauer – er utilfredsstillende, og at der ikke er
en mekanisme, der varetager informationen til de pågældende parter om, hvad de skal gøre i sådanne tilfælde.
Strandede passagerer ved f.eks. heller ikke, hvilke rettigheder de har.
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Vi har derfor, som jeg ser det, behov for en europæisk beredskabsplan, som sikrer, at de rigtige beslutninger
kan træffes i en fart, og at de rigtige kontakter kan blive etableret. Det samme gælder f.eks. hjemtransport af
passagerer. Det drejer sig jo om tusindvis af mennesker, så der skal etableres et system et sted, som kan
fremme dette.

Passagerers rettigheder er et meget vigtigt element. Europa har ydet en stor indsats på dette område, hvilket
skal hilses velkommen. Som De ved, er der dog huller i lovgivningen. Det gælder luftfartsselskaber fra
tredjelande, der faktisk ikke hører ind under vores lovgivning. Vi bør integrere sådanne rettigheder i vores
luftfartsaftaler med tredjelande. Vi skal også overvåge gennemførelsen af sådan lovgivning i medlemsstaterne.
Så sent som i denne uge hørte vi, at de italienske myndigheder har idømt luftfartsselskabet Ryanair en bøde.
Det er godt nyt, men hvad sker der i de andre medlemsstater? Kan vi få en vurdering af det?

Der er naturligvis også de mange strukturelle foranstaltninger, men jeg vil ikke opholde mig for længe ved
dem. Det gælder f.eks. det fælles europæiske luftrum, som er under opbygning, og også jernbanerne. Det
viste sig, at jernbanerne ikke var et brugbart alternativ. Der er mange grunde til dette. Det handler om
forskellige systemer og omstændigheder, f.eks. manglen på et integreret billetsystem. Dette er efter min
mening også meget vigtigt. Der er derfor stadig meget, som skal gøres, inden Kommissionen har vores støtte
i denne forbindelse.

Gesine Meissner, for ALDE-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Vi havde allerede en forhandling
om askeskyen og de dermed forbundne problemer for luftfarten umiddelbart efter vulkanudbruddet.

Vi har konstateret adskillige ting under denne krise. Vi har bl.a. konstateret, at luftfarten virkelig er afgørende
for transportsektoren, da det ikke kun er passagerer, som strander, men også varer, som ikke kan transporteres.
I Tyskland oplevede BMW f.eks. flaskehalse i produktionen som følge af manglende leverancer. Vi har
konstateret, at vi har brug for alle transportformer, herunder luftfarten. Vi har også konstateret, at det skaber
en alvorlig krise for luftfartsselskaberne, hvis de ikke kan flyve i flere dage. Et afbrydelse på fem dage kan de
håndtere, sagde luftfartsselskaberne. En afbrydelse på 20 dage kunne dog have forårsaget et sammenbrud i
hele industrien, som ville vare i en del tid. Vi behøver ikke tale om kompensation endnu, har
luftfartsselskaberne selv sagt, men hvis situationen varede længere, ville det have været nødvendigt.

Passagerrettigheder har været genstand for forskellige bemærkninger fra forskellige talere. De har nu for
alvor afprøvet reglen om, at selv under så ekstraordinære omstændigheder kan alt gøres for passagererne
med hensyn til information, kompensation og erstatning i det omfang, de har brug for det, og på den måde,
vi oprindeligt fastlagde det her.

Der er stadig to områder, jeg gerne vil gå i dybden med. Det første er det fælles europæiske luftrum. Vi har
ikke et fælles europæisk luftrum, og det var noget, vi også manglede frygteligt denne gang. Et fælles europæisk
luftrum kunne selvfølgelig ikke have forhindret vulkanudbruddet – det ved vi alle – men vi ville bestemt have
haft nemmere ved at evakuere passagererne. Vi har naturligvis udnævnt en koordinator af de funktionelle
luftrumsblokke. Han har påbegyndt sit arbejde, og vi håber alle, at hans arbejde snart vil resultere i et fælles
europæisk luftrum. Spørgsmålet er, hvor længe der vil gå, inden vi rent faktisk opnår det? Måske De ikke
kan svare præcist.

Vi har også tidligere drøftet, om bedre europæisk koordinering af jernbanesektoren – hvilket vi længe har
ønsket og længe har haft på papiret – kunne have hjulpet passagererne med at komme hurtigere hjem. I den
henseende kunne vi tydeligt konstatere, hvor vanskelighederne lå.

Jeg vil nu gå videre til mit sidste spørgsmål. Har vi gode krisestyringsordninger til tilfælde som dette? Vi har
instituttet i London, som faktisk er der for at give oplysninger om jordskælv. Det har også vulkanudbrud
som sekundært ansvarsområde. Instituttet har fremstillet computerprojektioner baseret på andenhåndsdata,
og det er det blevet kritiseret for. Hvad kan vi lære af andre dele af verden, hvor vulkanudbrud er mere
almindelige, herunder f.eks. USA, Indonesien og andre? Hvilke andre målinger foretager de? I henhold til
mine oplysninger er de bedre forberedte på sådanne situationer. Vi havde måske ikke planlagt efter dette i
Europa, men vi må i det mindste tage ved lære. Vi er et højteknologisk område. Vi har mange muligheder,
og forskere i Tyskland har f.eks. opfordret til, at der oprettes et specialiseret overvågningsnetværk for de
aerosoler, de partikler, som vulkansk aske indeholder. Hvad mener De ellers, vi kan gøre? Hvordan kan vi
forbedre vores teknologier af hensyn til luftfarten, borgerne og transporten af varer?

Eva Lichtenberger, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Lukningen af det europæiske luftrum var
uden tvivl en forebyggende sikkerhedsforanstaltning. Efterfølgende – og inden luftrummet skulle lukkes
igen – skulle der have været fundet en mere effektiv teknik til at håndtere problemet. Jeg må desværre sige,
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at det tydeligvis ikke lykkedes, hverken med hensyn til koordineringen af målingerne, analyserne eller
passagererne. Også den anden gang var behandlingen af passagerer, som var strandet som følge af forsinkede
fly, særdeles utilstrækkelig, og en forbedring heraf skal prioriteres. Jeg er spændt på, hvornår der reelt vil
blive udarbejdet planer.

Kommissæren har endnu ikke i detaljer besvaret spørgsmålet om finansiering og potentiel kompensation
til luftfartsselskaberne. Dette er et centralt spørgsmål, da emnet stadig giver anledning til diskussion. Hvordan
skal det så løses? Hvem skal præcis have kompensation? Luftfartsselskaberne? Sender de pengene videre til
passagererne? Vil forretningsfolk, der gik glip af vigtige møder, få kompensation? Vil forhandlere eller
virksomheder, der skulle vente på reservedele, få kompensation? Hvorfor er det kun luftfartsselskaberne,
der skal have kompensation? Jeg mener ikke, at De kan sammenligne det med de økonomiske konsekvenser
af denne krise. Vi skal i sidste ende også huske, at luftfartsselskaberne har modtaget langsigtet støtte fra de
europæiske borgere gennem afskaffelsen af afgiften på flybrændstof, hvilket naturligvis betyder, at de i
forvejen modtog støtte.

Dette spørgsmål er stadig ubesvaret, og jeg afventer kommissærens svar.

Roberts Zīle, for ECR-Gruppen. – (LV) Fru formand! Jeg burde måske indlede med at takke kommissær Kallas
for hans udholdenhed i de fem dage. Måske man kunne have gjort mere i løbet af de første to eller tre dage,
men generelt mener jeg, at kommissærerne ydede en særdeles god indsats, og at Rådets afgørelser var af en
sådan karakter, at de inden for rammerne af det fælles europæiske luftrum ydede betydelig støtte til de
foranstaltninger, der blev iværksat, herunder udnævnelsen af koordinatoren af funktionelle luftrumsblokke,
og de foranstaltninger, der blev gennemført af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur. Mange andre
foranstaltninger blev ligeledes gennemført i en fart. Samtidig er det efter min mening særdeles vigtigt, at
reglen – takket være forståelsen af presset mellem erhvervsinteresser og politiske interesser og ved at kæmpe
for passagerernes rettigheder – om, at beslutninger om at åbne eller lukke bestemte dele af luftrummet træffes
af medlemsstaterne, blev fastholdt. Hvis vi, må Gud forbyde det, forestillede os, at der skete en ulykke, så
ville Kommissionen eller de relevante EU-institutioner måske have overskredet deres beføjelser, og der ville
blive rejst et alvorligt spørgsmål, om – ikke hvor store tabene var for erhvervet, men hvem der var ansvarlig
for den fejlagtige beslutning, som bidrog til ulykken i en bestemt del af luftrummet i EU's medlemsstater, så
ville situationen være en helt anden. Som følge deraf bør vi tage ved lære af denne forholdsvis kritiske situation.
På kort sigt er der, som jeg sagde, iværksat adskillige foranstaltninger. Hvad angår passagerernes rettigheder,
var der, som hr. El Khadraoui allerede har nævnt, en række lavprisselskaber, som ignorerede passagerernes
rettigheder (og det drejer sig ikke om luftfartsselskaber fra tredjelande, men om luftfartsselskaber fra
EU-medlemsstater), og som lod deres passagerer i stikken i fem dage og nætter. De er i virkeligheden vinderne
– de har sparet penge – og dette er stadig et uløst problem i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne
om passagerrettigheder, som den aktuelle situation er i EU. En anden udfordring på lang sigt er manglen på
forbindelser i flere europæiske lande med den centrale del af Europa via andre transportformer.

Jacky Hénin, for GUE/NGL-Gruppen. – (FR) Fru formand! Det er vigtigt for mig at påpege, at
forsigtighedsprincippet i dette tilfælde som i andre skal anvendes, fordi det drejer sig om menneskeliv. Hvis
det skal anvendes, må det dog ikke resultere i ekstreme beslutninger, som får borgerne til at forveksle
forsigtighed med uduelighed.

Hvorfor tog vi i dette tilfælde derfor kun en gammel virtuel matematisk og meteorologisk model i betragtning
og ignorerede pilotsammenslutningerne, som anbefalede testflyvninger og brug af vejrballoner? Måske vi
så kunne have undgået den totale lammelse af lufthavnene og det kaos, der fulgte efter.

VIP'erne er blevet behandlet godt, men et stort antal europæiske borgere blev ladt i stikken af resten af verden,
herunder deres egne regeringer.

Endelig vil jeg igen opfordre til, at det nedsættes et undersøgelsesudvalg i Parlamentet med henblik på at
kaste lys over den svindel, nogle mennesker har bedrevet under krisen.

Juozas Imbrasas, for EFD-Gruppen. – (LT) Fru formand! Jeg vil ikke gentage en række taleres tanker om
konsekvenserne af den islandske vulkan og tabene for luftfartsselskaberne og forbrugerne, dvs. de passagerer,
der var strandet i lufthavnene. Det glæder mig i dag at høre, at der snart vil blive truffet afgørelser om oprettelse
af det fælles europæiske luftrum, og at en luftrumskoordinator indledte sit arbejde allerede i maj i henhold
til kommissæren. I dag hvor vi ikke er sikre på, om vi kan koordinere så ustabile situationer eller endda
tilsvarende situationer i fremtiden, bør vi efter min mening overveje, hvordan vi kan udvikle og lægge mere
vægt på andre, alternative transportformer og metoder til at transportere passagerer, herunder f.eks. via
jernbane, som vores tyske kollega sagde. I vores region, Østersøregionen, som udgøres af Estland, Letland
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og Litauen (som ligger på kanten af det nordøstlige Europa), har vulkanudbruddet navnlig fremhævet vores
behov for effektive jernbanetjenester, og her tænker jeg på Rail Baltica-projektet. Jeg kan forstå, at andre
europæiske regioner muligvis har samme problem, og at situationen ikke er bedre der (er den det?), men i
dag taler jeg om min region. Vi vil der gerne have mulighed for at komme til Vest- og Centraleuropa via
Polen, når Polen har tilsluttet sig vores jernbanenet. Ellers vil vi være isoleret fra EU's transportsystem. Andre
lande har jernbaner og nogle også biltog, men det har de tre baltiske lande ikke endnu. Jeg vil derfor spørge
kommissæren, om der i nærmeste fremtid vil blive lagt tilstrækkelig vægt på en effektiv gennemførelse af
alternative transportprojekter? Med hjælp fra EU kan vi mønstre den krævede politiske vilje og sikre alternative
metoder til passagertransport, så vi kan undgå sådanne konsekvenser, hvis en tilsvarende krise opstår igen.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Kallas for at være her og for det
arbejde, han har udført i denne vanskelige periode.

Dette er en forhandling, vi var nødt til at have, og den bliver desværre nok ikke den sidste af sin art. Jeg vil
spare Dem for gentagelser af tallene bag denne alvorlige begivenhed og den negative indvirkning, den har
haft på økonomien. Jeg vil blot fremhæve dem, der blev berørt.

For det første var der passagererne. 10 mio. mennesker blev ladt i stikken uden fly og uden vejledning i, hvad
de skulle gøre. Konsekvenserne for passagererne var så alvorlige, at bestemmelserne i direktiver og forordninger
ikke kunne beskytte dem. Fraskrivelsen af ansvar ved katastrofer som følge af naturkatastrofer eller force
majeure får mig til at overveje behovet for at oprette en fælles fond, der skal tage sig af konsekvenserne af
en global katastrofe, som f.eks. vulkanudbruddet.

Nu kommer jeg til luftfartsselskaberne. Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) anslår, at de har
mistet i alt 1 700 mio. EUR på verdensplan. Sammenslutningen af Europæiske Luftfartsselskaber (AEA)
vurderer tabet til at være 850 mio. EUR på europæisk plan. Dette slag var alt, hvad de behøvede for at
understrege en stadig værre krise, som truer mange luftfartsselskaber med lukning.

Det andet offer var turismen. Konsekvenserne for turismen har været ødelæggende. For det første som følge
af annulleringen af kontrakter, der var indgået på forhånd, hvilket er normalt i denne sektor, og for det andet
som følge af usikkerhed, der har ændret de almindelige tendenser i forbindelse med reservationer.

Dette er min diagnose. Der kan kun være én konklusion, nemlig at de europæiske institutioner ikke har
redskaberne til effektivt at håndtere en krise af denne størrelsesorden.

Nu kommer jeg til kritikken, fordi kritik er nødvendig og uundgåelig – også selvkritik, hvis der er behov for
det. Ingen kan frikendes, fordi alle involverede handlede forkert, for sent og for ineffektivt – nogle gange
uden egen skyld. Medlemsstaterne kan ikke frikendes, fordi de stadig ikke kunne handle, selv om
beslutningerne ligger inden for deres område. De europæiske institutioner kan ikke frikendes, fordi der gik
fire dage, inden de reagerede, og fordi deres reaktion, som udpegede sikkerhed til det prioriterede område,
desværre ikke skabte ro, men lammelse.

Jeg vil nu tale om Kommissionens reaktion. I dag gentager Kommissionen de foranstaltninger, som den
allerede har annonceret for os. De er efter min mening rimelige foranstaltninger, men der er ingen klarhed
med hensyn til tidsplanen for gennemførelsen af dem.

Vi taler ikke om noget i fortiden. Selv i dag var der en latent trussel om aflysning af afgange, og det er
bekymrende, at vi er afhængige af luftstrømme. Jeg ved, at vi ikke kan bekæmpe elementerne. Det blev sagt
af en berømt spansk sømand om et stort søslag, som vi tabte.

Krisen vil ikke hjælpe os med at iværksætte foranstaltninger. Medlemsstaterne vil være tilbageholdende med
at stille ressourcer til rådighed. Hvis vi er for sparsommelige, kan denne vulkan dog skade den europæiske
økonomi langt mere end forudsagt.

Jeg opfordrer Kommissionen til at være beslutsom, og jeg opfordrer Kommissionen til omgående at
imødekomme behovet for at træffe beslutninger. Jeg opfordrer alle til at være generøse i forbindelse med
gennemførelsen af alternativer for at kompensere for institutionernes manglende evner. Jeg bebrejder ikke
Kommissionen eller Rådet, men vi skal anerkende den diagnose, at institutionerne – som de ser ud nu – ikke
har været i stand til at løse en krise af denne størrelsesorden og disse proportioner.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissær Kallas for hans arbejde i løbet
af de sidste par dage og sige, at krisen med aske fra den islandske vulkan, som satte en stopper for den
europæiske mobilitet, og som så sent som i går forårsagede yderligere lukninger af europæisk luftrum i Irland
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og Det Forenede Kongerige, sammen med de to ekstraordinære møder i Rådet, som det spanske formandskab
indkaldte på anmodning fra Kommissionen, har lært os flere ting.

De har for det første lært os, at krisen berørte hele sektoren – ikke kun luftfartsselskaberne, men også
lufthavnene, og vi lykønsker Kommissionen med dens overblik i forbindelse med undersøgelserne af både
konsekvenser og indsats. Dette arbejde er udført af hr. Kallas, hr. Almunia og endda hr. Tajani, som undersøgte
indvirkningen på turismen og agenturerne. Vi glæder os derfor over Kommissionens tilgang.

Dernæst vidste vi i forvejen, at der var brug for det fælles europæiske luftrum. Nu ved vi, at det haster. Derfor
skal vi endelig udnævne koordinatoren – en af vores tidligere kolleger, som er særdeles kvalificeret – og
naturligvis fjerne de hindringer, der stadig findes i Rådet.

Vi skal også omgående lancere SESAR (Single European Sky ATM Research), som ligger til grund for det
fælles europæiske luftrum, sammen med en garanti om finansiering. Kan Kommissionen oplyse os, hvilken
tvivl eller hvilke forbehold den observerede på Rådets møde den 4. maj? Vi har brug for at vide det. Vi har
endda også det indtryk, at der er nogle medlemsstater, som åbner deres luftrum mere end andre, og det er
ikke godt i en særdeles konkurrencepræget sektor, som f.eks. luftfartssektoren.

Selv om Parlamentet har prioriteret passagerrettigheder – og det er blevet gentaget – hvilket har været mødt
med markant tavshed fra Rådets side, er behovet for at gennemgå anvendelsen af disse love nu tydeligt.
Kommissionen skal stå fast over for de lavprisselskaber, der har spredt forvirring ved at lyve over for
passagererne og over for offentligheden. De nødvendige sanktionsprocedurer skal naturligvis gennemføres.

Jeg opfordrer kommissæren til at iværksætte et pilotprojekt, som min gruppe forslog i forbindelse med
budgettet for 2010, og som omhandler forbrugerkontorer i lufthavnene med henblik på at hjælpe passagerer
og forbrugere midt i den almindelige forvirring.

Mens nogle af os allerede kæmper for europæiske jernbanenet, transeuropæiske net, som et alternativ til
transportformer med større indvirkning – og det har vi f.eks. set i Spanien med højhastighedstoget AVE
mellem Barcelona og Madrid – ved vi nu, at vi omgående skal opbygge et alternativt sekundært
mobilitetssystem, som udelukkende består af elektriske net og telekommunikationsnet. Derfor skal revisionen
af de transeuropæiske net med henblik på de finansielle overslag være mere ambitiøs.

Marian Harkin (ALDE). – (EN) Fru formand! I denne forhandling vil jeg rette særlig fokus på indvirkningen
på de mere fjerntliggende lufthavne og de luftfartsselskaber, som i forvejen er i økonomiske vanskeligheder.

Jeg bor på en ø, som ligger bag en ø, der ligger ud for Europas kyst. Vores fjerntliggende lufthavne og vores
luftfartsselskaber er derfor særlig vigtige for vores forbindelsesmuligheder og mobilitet. Der er en række
regional lufthavne på Irlands vestkyst. Vi har Donegal, Sligo, Ireland West Airport Knock, Shannon og Kerry.
Vores nærhed til Island og vores østatus betyder, at vi har særlig alvorlige problemer som følge af asken.

Med hensyn til fjerntliggende lufthavne bør Kommissionen efter min mening fuldt ud fremme internationale
ruter med offentlige serviceforpligtelser for at sikre forbindelsen mellem fjerntliggende lufthavne og
knudepunkter. Endvidere skal medlemsstaterne have reel fleksibilitet til at yde statsstøtte til fjerntliggende
lufthavne. Der er desuden mange luftfartsselskaber, som i forvejen havde finansielle problemer, og som nu
muligvis må lukke som følge af krisen. Vi må ikke narre os selv. Dette vil ikke forsvinde i løbet af kort tid.
Det vil føre til tab af arbejdspladser i luftfartssektoren og dermed mindre konkurrence på markedet. Vi skal
seriøst undersøge, hvordan EU kan spille en konstruktiv rolle – både med hensyn til en rimelig fordeling af
den finansielle bistand og med hensyn til de krisestyringsredskaber, vi har til rådighed.

Endelig er det vigtigt at erkende, at den nuværende lovgivning blev indført for at forhindre luftfartsselskaberne
i at aflyse flyafgange efter forgodtbefindende, men nu er vi i en situation, hvor luftrummet er lukket, og
luftfartsselskaberne ikke kan flyve. Den finansielle byrde er særdeles betydelig for alle aktører – passagerer,
luftfartsselskaber og lufthavne. Spørgsmålet er, hvem der er ansvarlig, og hvem der skal bære den finansielle
byrde?

Isabelle Durant (Verts/ALE). – (FR) Fru formand! Eftersom dette nye vulkanudbrud konfronterer os med
de samme problemer, som vi allerede tidligere har oplevet, vil jeg gerne gå videre end krisestyrings- og
koordinationssystemet, hvor der allerede er sket fremskridt, og ligesom andre talere fremhæve interoperabilitet
og togreservationssystemer. Landtransport og navnlig jernbanerne skal nemmere kunne erstatte luftfarten,
når den sættes ud af drift. Det er ikke kun vulkaner, der sætter flyene ud af drift. Fly kan tvinges til at blive på
jorden af andre grunde.
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Ud over dette aspekt og i mere strukturelle baner vil jeg spørge Dem om sektorens risikodækning i kriser af
denne type – og jeg understreger sektorens dækning. Jeg mener, at statsstøtte, hver gang den ydes (eller hver
gang der er et problem), meget hurtigt vil vise sig at være uholdbar på budgetniveau og vil føre til ganske
uacceptabel forskelsbehandling mellem luftfartsselskaber, mellem operatører i luftfartssektoren, som ville
fremsætte tilsvarende krav, og endelig mellem de endelige modtagere af denne potentielle støtte og dem, der
ville blive udelukket fra den.

I betragtning af luftfartsselskabernes størrelse skal vi efter min mening gøre det samme som i banksektoren
og i deres tilfælde indføre tilsynsregler, regler, som ville forpligte dem til selv at tegne en form for obligatorisk
forsikring. En sådan forsikring vil sætte dem i stand til at dække risici af denne type ved at forene
forsikringsomkostningerne. Dermed behøver de ikke længere altid bede medlemsstaterne om at forsikre
dem gratis, især eftersom luftfartsselskaberne i forvejen nyder godt af den historiske fritagelse for afgift på
flybrændstof og flybilletter.

Endelig skal vi også sikre, at luftfartsselskaberne i behørig grad kompenserer deres passagererne uden at
sende regningen videre til skatteyderne.

Jacqueline Foster (ECR). – (EN) Fru formand! Vi har alle hørt om de frygtelige forstyrrelser, som den
vulkanske askesky har forårsaget og stadig forårsager. Mere end 100 000 fly er blevet aflyst, og omkring
12 mio. passagerer har ikke kunnet rejse som planlagt. Varer og fragt er blevet forsinket eller slet ikke
transporteret, og både store og små virksomheder er blevet ramt. Vores europæiske luftfartsselskaber og
lufthavne har lidt katastrofale finansielle tab. Jeg tror, at de europæiske luftfartsselskaber alene har tabt mere
end 2 mia. EUR.

I hele dette kaos træder én ting frem, nemlig at luftfarten er særdeles vigtig for den europæiske økonomi.
Som enkeltpersoner er vi afhængige af en levedygtig og effektiv luftfartsindustri, hvor sikkerheden for
besætning og passagerer har højeste prioritet. Jeg hylder derfor Kommissionens beslutning om at reagere
beslutsomt efter indførelsen af flyveforbuddet for den europæiske luftfartssektor.

Kommissionen har anerkendt behovet for både at overveje finansiel kompensation og sætte skub i
gennemførelsen af SESAR-foranstaltningerne. Generelt mener jeg ikke, at staten kunstigt skal støtte
virksomheder. Risiko er, som vi alle ved og accepterer, en del af det at drive virksomhed. Der er dog her tale
om særlige omstændigheder. Vi har ikke oplevet en så langvarig afbrydelse af driften med så enorme finansielle
tab siden den 11. september 2001, og uanset de finansielle problemer, alle medlemsstaterne i øjeblikket
oplever, opfordrer jeg dem indtrængende til at slutte op om planerne om at støtte en industri, der simpelthen
ikke har råd til flere tab.

Spørgsmålet er nu, hvad kan og skal vi gøre for at håndtere sådanne kriser i fremtiden? Luftfartsselskaber
skal for det første inddrages i drøftelser om evt. lukning af luftrummet helt fra begyndelsen. For det andet
skal SESAR-pakken videreføres på en fornuftig måde. Jeg har stadig visse forbehold med hensyn til
udnævnelsen af en europæisk netforvalter. Jeg er ikke grundlæggende imod idéen, men jeg er overbevist om,
at der stadig er visse spørgsmål, som skal besvares. Hvilken rolle er der præcis tale om? Hvem skal denne
person rapportere til? Hvordan ville det forbedre den aktuelle situation? Jeg ser frem til en seriøs forhandling
om emnet, inden en lovgivning gennemføres, da et automatisk svar kan forrette mere skade end gavn.

Jeg tror også, det ville være klogt at se på Nordamerika og andre steder for at se, hvordan de håndterer
problemer med vulkansk aske. I Det Forenede Kongerige anvender vi de samme referencetermer som ICAO,
men amerikanerne bruger en anden metode til at beregne askestrømme. De anvender tilsyneladende en mere
målingsbaseret tilgang, og jeg tror, vi kunne lære noget af dem.

Når vi i EU drøfter lukning af EU's luftrum, skal vi endvidere huske, at konsekvenserne af sådanne beslutninger
ikke stoppes ved vores grænser, og at vi skal drøfte forholdene med de øvrige ICAO-lande.

Endelig er vi som europæiske politikere ansvarlige for at udvikle en levedygtig og langsigtet strategisk vision
for luftfarten i EU under hensyntagen til den internationale dimension. Vi bør støtte indførelsen af
foranstaltninger, der kan forbedre risikostyring, afgøre begrundede krav om kompensation uden at fordreje
konkurrencen og fremme afbalancerede og omkostningseffektive strukturreformer.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Fru formand! Lukningen af luftrummet efter det islandske vulkanudbrud i april
bekræfter, at luftfarten er særdeles følsom over for forskellige flyverestriktioner. Ikke kun skyer af vulkansk
aske, men også tung sne, hvirvelvinde, tæt tåge og andre vejrfænomener gør det overordentlig vanskeligt
for luftfartsselskaber at sikre regelmæssige flyafgange.
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Ansvarlige luftfartsselskaber tegner derfor forskellige forsikringer hos forsikringsselskaber, så de kan få
dækket de finansielle tab, der opstår som følge af uforudsete begivenheder. Omkostningerne til denne
luftfartsforsikring medregnes naturligvis i flybilletprisen, og passagererne betaler som en del af flybilletten
for, at luftfartsselskabet kan tilbyde dem de nødvendige tjenester og alternativ transport i tilfælde af en
nødsituation.

Jeg vil gerne understrege og endnu en gang gentage, at passagererne betaler for dette som en del af
flybilletprisen, så luftfartsselskaberne i tilfælde af en nødsituation kan håndtere de opståede problemer
operationelt og senere anmode om passende kompensation fra deres forsikringsselskab for den lidte skade.

Dette vedrører ikke den almindelige EU-borger, som ikke direkte bruger luftfartstjenester. Det er derfor
fuldstændig upassende at overføre sådanne luftfartstab til EU's medlemsstater. Det er derfor med rette, at
regeringer, der forvalter tingene fornuftigt, ikke ønsker at imødekomme sådanne absurde krav. Hvis nogen
skulle kompensere luftfartsselskaberne for de restriktioner, der pålægges som følge af særlige vejrforhold,
bør det være deres forsikringsselskaber, som skal opfylde deres kontraktlige forpligtelser inden for de rammer,
der er fastlagt i forsikringspolicerne.

Det er trods alt, sådan det fungerer for de enkelte borgere i EU. Hvis deres hus f.eks. brænder, eller taget bliver
utæt, kan de kun få erstatning fra et forsikringsselskab, hvis de har tegnet en forsikring. De vil ikke få et nyt
hus eller en bedre bolig af nogen af luftfartsselskaberne eller EU-regeringerne.

Hvorfor skulle de så bidrage til at kompensere luftfartsselskaberne for deres tabte fortjeneste? Det ville være
absurd. Jeg er derfor overbevist om, at der i et sundt erhvervsmiljø ikke skal ydes støtte – og jeg mener ingen
støtte overhovedet – af denne art til luftfartsselskaberne fra regeringerne og dermed borgerne i EU.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Fru formand! I april lammede et vulkanudbrud flytrafikken
i det europæiske luftrum fuldstændig. Denne begivenhed, som naturligvis ikke var forårsaget af nogen, havde
negative følger for både passagererne og alle de europæiske luftfartsselskaber. I adskillige lufthavne blev
passagererne ladt fuldstændig i stikken uden adgang til information om genoptagelsen af flyvninger. De
eneste ret specifikke informationer kom fra erklæringer om lukning af flere dele af luftrummet.

Selv om vi ikke kan bebrejde nogen for naturens kræfter og deres indvirkning på vores hverdag, bør vi meget
direkte forhøre os om denne situation og opsummere indsatsen fra de EU-institutioner, der er ansvarlige for
f.eks. at sikre flypassagerers sikkerhed.

Jeg mener desværre, at deres indsats var fuldstændig utilstrækkelig og meget forsinket i forhold til den
begivenhed, der havde fundet sted. Når alt kommer til alt, kaster det totale kaos i luftfarten, som passagererne
oplevede, og deres totale mangel på viden om, hvornår trafikken ville blive genoptaget, et særdeles dårligt
lys over EU-institutionerne, herunder primært Kommissionen. Jeg vil høre, hvad Kommissionen agter at
gøre i fremtiden i tilfælde af andre vulkanudbrud. Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen iværksætte for
at forhindre en gentagelse i en lignende situation af lammelsen af næsten hele Europa og primært forbedre
orienteringen af passagerer, hvilket vi hidtil har manglet i alvorlig grad? Jeg mener ikke, at de foranstaltninger,
som Kommissionen har foreslået indtil videre, er tilstrækkelige.

Spyros Danellis (S&D). – (EL) Fru formand, hr. kommissær! Lukningen af de to store lufthavne i går i
London og Amsterdam som følge af en ny sky af vulkanaske viste, at flyveforbuddet i april ikke var resultatet
af en usandsynlig hændelse uden langsigtede konsekvenser eller risiko for gentagelse. Hr. Simpsons fravær
fra denne aftens forhandling siger desuden langt mere end hans tilstedeværelse.

Vi gennemlever i øjeblikket en vanskelig økonomisk periode, hvilket medfører en række fusioner i
luftfartssektoren og deraf følgende usikkerhed for luftfartsselskaberne og deres medarbejdere. I tre på hinanden
følgende dage i april mistede den internationale luftfartsindustri 400 mio. USD om dagen, hvilket truede
med at blæse indsatsen for at omstrukturere de finansielt svageste luftfartsselskaber i Europa langt ud i
luftrummet. Det er absolut sikkert, at vi manglede og stadig mangler passende institutionelle instrumenter
til at gennemføre en risikoanalyse på europæisk plan og bruge en specifik metode til at behandle alle de data,
medlemsstaterne og de europæiske myndigheder råder over.

Risikoen for en gentagelse af den særdeles skadelige forvirring, som vi oplevede under askeskyen, er reel, og
de iværksatte foranstaltninger skal institutionelt sikre EU's evne til at gribe ind i sådanne kriser på en
koordineret og veltilrettelagt måde, så de betydelige gener for millioner af passagerer og de finansielle tab
for luftfartsselskaber og turistvirksomheder begrænses.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Fru formand! Da Irland ikke er landfast med det kontinentale
Europa, har de irske flypassagerer oplevet alvorlige vanskeligheder – jeg vover endda at sige endnu værre
end i nogen anden medlemsstat. Jeg rejste f.eks. selv til Strasbourg i denne uge over land og måtte tage en
færge til Wales, køre i bil til Folkestone og tage toget til Strasbourg. Jeg fortæller dette, fordi min rejse er
typisk for mange af de rejser, irere har måttet tage i de seneste uger.

EU's transportministre har udpeget tre separate flyvezoner ud fra sikkerhedsrisikoen for fly. Siden indførelsen
af den tredje zone er der gennemført mere end 300 000 timers flyvning. Dette er en glædelig udvikling, og
naturligvis er der behov for yderligere foranstaltninger.

Jeg støtter ihærdigt indsatsen for at sætte ekstra skub i indførelsen af det fælles europæiske luftrum.
Madriderklæringen, som blev vedtaget i februar af det spanske formandskab, fastlagde en køreplan for
indførelsen af denne politik. Jeg er ikke i tvivl om, at kommissæren, som er hos os i aften, vil går forrest i
dette arbejde.

Eurocontrols rolle skal også undersøges nøje. Det skal gives regeludstedende beføjelser i modsætning til den
koordinerede rolle, det i øjeblikket indtager. Så sent som i går blev der indgået en aftale mellem Irland og
Det Forenede Kongerige med henblik på at begrænse forstyrrelsen af luftfarten, hvilket er en glædelig udvikling.

(GA) Vulkansk aske kender ingen politiske eller fysiske grænser, og denne hændelse mindede os igen om
naturens enorme kræfter. Det er nu klart, at der er et reelt behov for en fælles luftfartspolitik for EU's luftrum.
EU's rolle skal styrkes i kølvandet på denne krise.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Fru formand! Krisen som følge af vulkanasken har haft alvorlige
konsekvenser for transportsektoren i hele Europa, da aske fra vulkanudbruddet resulterede i 100 000 aflyste
flyafgange og ødelagde rejsen for 10 mio. passagerer. Krisen ramte EU østlige medlemsstater særlig hårdt,
fordi de blev isoleret fuldstændig fra det vestlige Europa og i modsætning til andre EU-medlemsstater ikke
havde mulighed for at vælge andre transportformer. Dette beviser igen vigtigheden af udviklingen af
transportinfrastrukturen, udviklingen af det transeuropæiske transportnet og etableringen af et system med
transportformer til transport af både varer og passagerer. Vi skal derfor udvikle et passagertransportsystem,
som fungerer effektivt og ikke er så afhængigt af luftfarten, men som domineres af andre alternative
transportformer, navnlig med hensyn til transporten i Centraleuropa. Vi skal udvikle et transportsystem,
der ikke kun sikrer effektiv transport af passagerer, men også en velfungerende økonomi. Jeg er enig i de
nævnte idéer om indførelsen af yderligere forbindelser, og jeg opfordrer Dem derfor indtrængende til at
støtte det europæiske jernbanekorridorprojekt, som vil sikre konkurrencedygtig transport af gods og vil
forbinde de nævnte baltiske lande med de øvrige vesteuropæiske lande, hvilket vil skabe merværdi for hele
EU. Efter gennemførelsen af dette projekt vil regionens indbyggere desuden have et alternativ til luftfart.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Fru formand! Jeg vil tale om turisme, en kernesektor for De Kanariske
Øer, som besøges af omkring 12 mio. turister om året. Hvis der er én ting, turisme har brug for, så er det
sikkerhed. Situationer, som den vi lige har oplevet – og som kan blive gentaget – har dramatiske konsekvenser
for denne sektor, som er strategisk for De Kanariske Øer.

Det er ikke kun luftfartsselskaberne, lufthavnene og charteroperatørerne, som har lidt tab. Hoteller,
biludlejningsfirmaer, restauranter og tjenesteydelser generelt har lidt enorme tab. Alene mellem den 15. og
23. april blev 313 818 flysæder aflyst til De Kanariske Øer med deraf følgende tab på omkring 57,3 mio. EUR,
fordi turisterne blev væk. Dette er naturligvis et betydeligt tab.

Vi har brug for omgående foranstaltninger, når begivenheden indtræffer, f.eks. åbning af lufthavne om natten
uden yderligere omkostninger og tilstrækkelige tjenester til offentligheden og passagererne, men vi har også
brug for kompensation.

Jeg vil ikke kritisere, hvad der er gjort eller ikke gjort, eller sige, om krisen blev styret godt eller ej. Vi skal bare
være opmærksomme på, at det kan ske igen, og at vi skal være forberedte på det.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne takke Dem for Deres
vedholdenhed med hensyn til spørgsmål om passagersikkerhed. I de seneste dage har vi oplevet, at det ikke
kun er i den finansielle sektor, at betydelig spekulation finder sted, men at enkelte luftfartsselskaber også er
parate til at spille hasard med passagerernes sikkerhed – i hvert fald i ord, men heldigvis endnu ikke i gerning.
Når alt kommer til alt, taler vi ikke kun om passagererne i luften, men også menneskerne på jorden. Jeg vil
bede Dem fortsætte arbejdet i denne retning. Jeg vil også bede Dem fortsætte med at arbejde for
passagerinformation og passagerrettigheder.
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I de seneste dage har vi oplevet, at ikke alle og ikke alle aldersgrupper har ubegrænset adgang til internettet.
Telefonlinjer blev afbrudt, internetforbindelse var ikke tilgængelig, og mennesker, der ikke er rejsevante
business class-passagerer som os her i Parlamentet, turister og ældre mennesker modtog næsten ingen
information. Jeg må bede Dem fortsætte arbejdet i denne retning.

João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Fru formand! Den situation, som blev forårsaget af det islandske
vulkanudbrud, har vist den betydelige indvirkning, som visse naturfænomener – der heldigvis er sjældne,
men påviseligt forekommer periodisk – kan have på økonomien og samfundet. Det understregede endnu
en gang vigtigheden af en forebyggende tilgang til sådanne fænomener. I dette tilfælde betyder det, at vi skal
tilstræbe at vedtage enhver foranstaltning, der kan mindske den førnævnte indvirkning – ikke forhindre det
i at ske, for det er selvfølgelig umuligt.

Det er dog ikke legitimt at udnytte et påskud om bedre krisekoordinering som undskyldning for at puste nyt
liv i en bred række initiativer. Jeg taler om initiativet vedrørende det fælles europæiske luftrum og målet om
at åbne europæisk luftfartskontrol for liberalisering og derefter privatisering. Hvis den nuværende krise som
følge af askeskyen har bekræftet én ting i denne henseende, så er det vigtigheden af at bevare luftfartskontrollen
på offentlige hænder. Luftfartskontrol gennemføres i offentlighedens interesse og er først og fremmest en
grundlæggende garanti for den offentlige sikkerhed.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vi taler om
forstyrrelser af flytrafikken og også deres økonomiske indvirkning på luftfarten. Jeg vil igen understrege, at
det vigtigste er de europæiske borgeres sikkerhed.

Der er iværksat mange foranstaltninger, og tiden er nu inde til at overveje specifikke alternativer og gennemføre
dem, herunder f.eks. udvidelsen af det transeuropæiske højhastighedstransportnet, som også kan hjælpe
med at reducere CO2-udledningen.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Der er 2 000 vulkaner rundt
omkring i verden, og 50 af dem er aktive. Det er derfor ikke et europæisk problem, men et problem for den
internationale luftfart.

Vi skal i undersøgelserne nøje afklare, hvor risiciene forekommer, og hvor vi kan placere et bestemt ansvar.
Jeg vil derfor anmode kommissæren om sammen med Eurocontrol at give Det Europæiske Forskningsråd
til opgave at gennemføre forskning med henblik på at foretage en korrekt vurdering af denne risiko. I sidste
ende ligger det endelige ansvar hos luftkaptajnen, og hver enkelt forbruger opfordres også til at overveje,
om dette udgør en risiko for ham eller hende. Alle kan undgå risikoen ved blot at undlade at flyve. En
objektivering af hele spørgsmålet må dog være det centrale.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru formand! Figuren Joxer, som er skabt af den store irske dramatiker, Sean
O'Casey, observerede, at hele verden var i "en tilstand af et chassis". Og det kan helt klart ses af alle. Hvis vi
kigger nedad, kan vi se olie strømme ud fra en oliekilde, så miljøet ødelægges. Hvis vi kigger opad, kan vi se
vulkansk aske vælde op fra en vulkan, så luftfartsselskaberne ødelægges, og hvis vi kigger udad, kan vi se en
recession vælte ud af bankerne, så økonomien ødelægges.

Jeg har bestemt som mange andre været ramt af den vulkanske aske – første gang på vej hjem. Det tog mig
to dage. Jeg var nødt til at tage den på stop en del af vejen. Anden gang kunne jeg ikke komme frem til det
sidste plenarmøde. Det tog mig halvanden dag at komme til Bruxelles og halvanden dag at komme hertil,
men jeg har dog lært, at det er umuligt at reservere en billet på Eurostar, når man rejser. Man skal bruge sit
kreditkort for at reservere en billet, og man skal bruge det til at hente billetten, hvilket er umuligt, når man
er undervejs.

Jeg vil anmode Kommissionen om at bruge dens indflydelse til at få jernbanerne til at bruge det samme
system som færge- og luftfartsselskaberne.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Fru formand! Jeg er ikke den eneste, men tak! Jeg ville blot tilføje, at vi
skal kunne udnytte alle de tilgængelige teknologier effektivt med henblik på at måle asken. Få dage efter
lukningen blev vi under et besøg i Astrium i Toulouse informeret om et særdeles detaljeret informationssystem
vedrørende sammensætningen af atmosfæren via et satellitnetværk, og vi er ikke klar over, om denne
eksisterende systematiske information, som i øvrigt kom fra en europæisk virksomhed, nemlig European
Aeronautic Defence and Space Company, blev anvendt. Kan kommissæren oplyse, om den blev anvendt,
eller om det overvejes?
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Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand, mine damer og herrer! Mange tak for de mange
interessante og detaljerede bemærkninger om askeproblemet. Jeg havde kun tre minutter i begyndelsen. Nu
kan jeg tale videre i mindst 10 minutter om alle disse spørgsmål, men jeg vil gøre det kort – bare rolig – eller
i hvert fald ikke alt for langt.

Jeg kan kun sige, at det har virkelig været en spændende og usædvanlig tid, og nu har vi den igen. Det er klart,
at vulkaner bliver ved med at være i udbrud ligesom den islandske vulkan. Det er en del af livet for
luftfartsindustrien, men det er ikke kun vulkaner, men også tordenvejr, sne og sådanne forhold, der afbryder
luftfarten. Det er en del af denne branche – det skal vi gøre os klart. Ingen kan alene drages til ansvar for
denne risiko – ingen luftfartsselskaber, ingen regeringer, intet EU. Jeg må også sige, at EU indtil videre ikke
har nogen jurisdiktion overhovedet i forbindelse med regulering af luftfarten. Det har indtil nu været
mellemstatslige organer og nationale myndigheder, der har håndteret dette.

Det er umuligt at udelukke, forebygge eller forudsige alt, hvad der kan ske i luftfarten. Risiciene skal deles,
og de kunder, der vælger at bruge luftfartstjenester, må være forberedte – som vi alle må være det – på en vis
forsinkelse, hvis f.eks. startbanen i lufthavnen i Bruxelles ikke er blevet ryddet for sne eller lignende.

Hvad angår kritikken om, at vi handlede sent, og hvem der faktisk handlede. Jeg var til stede i Eurocontrol.
Risikoen fra asken er en reel risiko, og vi kan ikke holde fast i muligheden for, at vi til sidst vil finde
videnskabelige løsninger med hensyn til, hvilken partikelstørrelse der er farlig for motorerne, fordi ingen
ønsker at komme med denne vurdering. Vi kan bestemme partikelstørrelsen, og vi kan vurdere skyen, men
ingen ønsker at komme med en vurdering og sige, at denne aske ikke længere er farlig for motorerne. Dette
ville være en meget kompliceret ting. Beslutningen om at lukke luftrummet blev truffet i streng
overensstemmelse med de gældende regler og i samråd med alle de relevante og ansvarlige institutioner. De
parter, der nu spørger, hvem der nu bærer ansvaret for lukningen af luftrummet, vil jeg gerne spørge, hvem
der ville være ansvarlig, hvis luftrummet ikke var blevet lukket, og der var sket noget.

Da Eurocontrol forsøgte at finde andre tilgange til askeskyen, var det ikke en let beslutning eller let drøftelse,
fordi det var et spørgsmål om at beslutte at påtage sig et enormt ansvar for luftfartssikkerheden. Sikkerheden
for fly og menneskeliv kommer først. Det skete efter min mening rimelig hurtigt under disse omstændigheder,
fordi vulkanen var og er stadig meget usædvanlig og ekstraordinær.

Hvad angår fremtiden, er det et centralt spørgsmål, som blev nævnt af en taler, hvad man gør i Indonesien
og USA. Der bæres ansvaret primært af piloterne. I Europa afviser piloterne i dag ofte denne form for nyt
ansvar. Den europæiske luftfart er meget travl, og der skal være en form for kombination mellem øget
fleksibilitet og klare data om de mulige trusler og de mulige risici. Jeg ved ikke noget om Indonesien, men i
USA er systemet meget simpelt. Det er piloten, der beslutter, hvordan han vil undgå asken, og det fungerer
særdeles godt, må jeg sige. Men i Europa skal vi naturligvis først finde frem til en fælles tilgang til den metode,
der skal anvendes ved en mulig risikovurdering.

Hvad angår passagererne, må jeg sige, at vi altid konsekvent og ihærdigt fra Kommissionens side har sagt,
at lovgivningen om passagerrettigheder skal overholdes. Det er et meget klart budskab. Igen ligger
håndhævelsen af denne lovgivning i medlemsstaternes hænder, men jeg kan forstå, at de fleste luftfartsselskaber
og de fleste medlemsstater har taget dette meget alvorligt. Der er forskellige eksempler, og i efterdønningerne
vil vi naturligvis også høre om negative eksempler, men oftest er de blevet taget alvorligt, og vi planlægger
en revision af passagerrettighederne. Vi agter bestemt derefter at vurdere, hvad vi kan gøre ved forsøgene på
at misbruge passagerrettighederne og overdrevne fortolkninger af dem. Generelt har lovgivningen om
passagerrettigheder fungeret særdeles godt, og logikken må være på plads. I henhold til lovgivningen har
passagererne ret til information, forplejning og ruteændring eller refusion under sådanne ekstraordinære
omstændigheder, ikke kompensation. Det er et andet ord.

Der er et enormt program undervejs i form af initiativet vedrørende det fælles europæiske luftrum, som har
til formål at strømline lufttrafikstyringen, og jeg kan ikke klage over samarbejdet mellem medlemsstaterne
i netop denne periode. Rådet (transport) var særdeles samarbejdsvilligt og traf afgørelser, der under andre
omstændigheder sandsynligvis ville have taget meget længere tid. Jeg kan faktisk ikke sige, at vi har haft et
dårligt samarbejde med medlemsstaterne i forberedelserne til og håndteringen af dette ekstraordinære møde
mellem transportministrene.

Med hensyn til finansiering og finansielle konsekvenser er reglerne særdeles simple, og de er tydeligt beskrevet
i vores meddelelse, som er udarbejdet af tre kommissærer – kommissær Rehn, kommissær Almunia og
undertegnede. Det er statsstøtte, og statsstøtte kan gives, hvis medlemsstaterne finder, at der er tilstrækkelig
begrundelse for at give statsstøtte til et luftfartsselskab, som har problemer, fordi passagerrettigheder og alle
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disse omkostninger skal bæres af det enkelte luftfartsselskab. Hvis et luftfartsselskab er i vanskeligheder, og
hvis en medlemsstat mener, at situationen er meget alvorlig, kan der gives statsstøtte, men inden den gives,
skal der gennemføres en meget omhyggelig vurdering med henblik på ikke at skabe fordrejninger og
uretfærdige fordele på markedet. Dette var også luftfartsselskabernes primære betænkelighed, og en fair
tilgang for alle er også Kommissionens ønske. Vores konkurrenceafdeling vil bestemt undersøge alle evt.
statsstøttesager meget omhyggeligt.

Indtil videre ved jeg ikke, om nogen har ansøgt om statsstøtte inden for dette særlige område, fordi
luftfartsselskaberne har beredskabsplaner, som jeg sagde i begyndelsen.

Det blev nævnt, at de bør have forsikringer. Jeg har også spurgt dem om forsikring. Det er mere eller mindre
umuligt at tegne forsikring, fordi det ikke er muligt at beskrive produktet, og hvis produktet kan beskrives,
vil forsikringen være så dyr, at det ikke er økonomisk muligt. De har beredskabsplaner for, hvordan de skal
håndtere ekstraordinære omstændigheder, der forstyrrer tidsplanerne. Som økonom kan jeg selvfølgelig
godt se, at der er plads til forskellige fantasier om, hvad der skal høre ind under tabene, og hvad der er det
reelle tal. Det er en enorm opgave at definere de præcise konsekvenser af denne vulkanaske, som kan
fremlægges som et krav.

Med hensyn til alternativ transport skal vi naturligvis stadig skubbe på. Vi afholder snart et TEN-T-møde,
hvor Kommissionen vil skubbe på for at få udviklet et net, der involverer andre transportformer. Jeg har
spurgt jernbanerne, hvad der er muligt, og hvad de faktisk gjorde under krisen, og de har fremsendt en række
interessante oplysninger. Der var flere tog, men oplysningerne om tilgængelighed, køreplaner osv. er indtil
videre meget ringe. En af vores største prioriteringer for den umiddelbare fremtid er at få adgang til bedre
informationer om alle disse muligheder.

Hvis der opstår en krise inden for luftfarten, er det dog stadig hovedsagelig luftfartsselskaberne, som er
ansvarlige for at bringe passagererne hjem eller til deres destination. Det er i planlægningsfasen, at det er
særdeles vigtigt, at der overvejes andre transportformer og endda andre motorer. Det er en anden interessant
historie. Vi kan drage nyttig lære af dette, og det gør vi. Vi vil gå videre med en række planer og foranstaltninger
med henblik på at gøre lufttrafikstyringen i Europa mere strømlinet.

Jeg må understrege, at vulkaner ikke overholder regler, og at vi aldrig kan udelukke mulige ekstraordinære
begivenheder. Der vil altid være en vis risiko, som skal tages i betragtning, og en sådan risiko skal indgå i
vores planlægningsarbejde.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), skriftlig. – (CS) Efter et vulkanudbrud på Island i det 18. århundrede blev
landet hyllet ind i en askesky, og den europæiske høst slog fejl i de efterfølgende tre år. Vi har ingen rapporter
om skaderne for luftfarten. Dette års langt mindre udbrud fra vulkanen Eyjafjallajökull har bogstavelig talt
skabt kaos inden for luftfarten i EU. Skaderne for luftfartsselskaberne og lufthavnene – de direkte skader med
andre ord – har haft et modstykke i den kaotiske forplejning, som strandede rejsende modtog i forskellige
dele af verden. Passagerrettigheder er bestemt et interessant emne i forbindelse med akademiske drøftelser,
men i dette tilfælde havde de den laveste prioritet for luftfartspersonalet. Vi har ingen rapporter om, at der
blev brugt andre transportformer til at bringe folk hjem. De kaotiske reaktioner afslører manglende
koordinering og tøven på et tidspunkt, hvor man burde have truffet hurtige beslutninger om genåbning af
luftrummet. Vil Kommissionen sætter yderligere skub i sit arbejde med at omsætte de delvise resultater af
SESAR-programmet til praksis i forbindelse med luftfartsstyring? Mine øvrige spørgsmål ville blot være en
gentagelse af Brian Simpsons spørgsmål.

Joanna Senyszyn (S&D), skriftlig. – (PL) Der er 56 000 borgere i EU, som er syge og venter på en
transplantation, heraf 2 000 i Polen. Hver dag dør 12 mennesker på grund af manglen på organer til
transplantation. Organdonationsraten varierer fra mindre end én donor pr. 1 mio. indbyggere i Bulgarien
til 34-35 donorer pr. 1 mio. indbyggere i Spanien. I Polen er tallet 11. De fleste organer udtages af afdøde
donorer efter forudgående samtykke (tilvalg) eller antaget samtykke (fravalg). I Polen kan celler, væv og
organer udtages fra afdøde donorer, hvis den afdøde ikke er registreret i det centrale fravalgsregister.
Udviklingen af transplantation kræver, at det bliver socialt acceptabelt at udfylde viljeserklæringer, som gør
det muligt at udtage organer, når en person er død, og at modstand mod donation fordømmes.
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Jeg deltager aktivt i arbejdet for at fremme transplantation, og jeg opfordrer alle mine kolleger til at gøre det
samme. I Polen har jeg uddelt badges og armbånd, som opfordrer til at støtte transplantation. Sammen med
kolleger fra andre politiske grupper har jeg igangsat "Chain of Relatives", en national social kampagne, der
skal udbrede transplantation og frivillig bloddonation. Hvis vi fremmer idéen om transplantation og
koordinerer udvekslingen af erfaring mellem medlemsstaterne, kan vi redde tusindvis af liv. Det er afgørende,
at vi opretter en fælles EU-database over organer til donation og transplantation og en database over alle
levende og afdøde donorer. Det ville være et vigtigt redskab i kampen mod organhandel og menneskehandel.

Debora Serracchiani (S&D), skriftlig. – (IT) Problemerne i forbindelse med den islandske vulkan og dens
aktuelle konsekvenser har vist, at EU ikke må være uforberedt, hvis der opstår en nødsituation eller uventede
begivenheder, men frem for alt skal beskytte passagererne ved hjælp af eksisterende eller nye
styringsinstrumenter eller foranstaltninger. Som et eksempel på sådanne foranstaltninger kunne
luftfartsselskaberne så ikke have tilbudt passagererne at købe togbilletter, så de undgik lange køer ved
togbilletsalget, især til handicappede passagerer?

19. Dagsorden for næste møde: se protokollen

20. Hævelse af mødet

(Mødet hævet kl. 23.50)
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