
TISDAGEN DEN 18 MAJ 2010

ORDFÖRANDESKAP: DURANT
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

(Sammanträdet öppnades kl. 9.05.)

2. Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna
resolutionsförslag): se protokollet

3. Parlamentets sammansättning: se protokollet

4. De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet

5. Ändringsbudget nr 1/2010 – Avsnitt I – Parlamentet – Beräkning av inkomster
och utgifter för år 2011 – Avsnitt I – Parlamentet (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är den gemensamma debatten om

– betänkandet av Vladimír Maňka, för budgetutskottet, om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget
nr 1/2010 för budgetåret 2010, avsnitt I – Europaparlamentet (2010/2045(BUD)) (A7-0158/2010), och

– betänkandet av Helga Trüpel, för budgetutskottet, om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och
utgifter för budgetåret 2011 (2010/2005(BUD)) (A7-0134/2010).

Vladimír Maňka, föredragande. – (SK) Efter Lissabonfördragets ikraftträdande är många förfaranden nu mer
direkta och mer öppna. Befogenheter är tydligare avgränsade. Europaparlamentet har fått ökade befogenheter
och Europeiska unionen har stärkt sin ställning både externt och internt. För första gången i demokratins
historia har medborgarna i ett antal länder rätt att påverka händelserna på överstatlig nivå.

Med tanke på Europas storlek och mångfald måste vi se till att alla medborgare, även de som inte är särskilt
välmående och inte tillhör stora etablerade organisationer, har tillgång till alla demokratiska medel. Det ska
inte krävas stora finansiella tillgångar för att kunna utnyttja dessa demokratiska medel.

Ikraftträdandet av Lissabonfördraget får specifika ekonomiska konsekvenser för några europeiska institutioner.
Under budgetförfarandet för 2010 kom man överens om att vi företrädesvis skulle använda en tillgänglig
reserv i budgetrubrik 5 för finansiering av ytterligare kostnader som uppstår direkt genom Lissabonfördragets
ikraftträdande.

Efter att den ursprungliga budgeten för 2010 har godkänts hanterar vi i dag därför motsvarande extra utgifter
via en ändringsbudget. Omedelbart efter att vi lämnat in ansökningar om kompletterande resurser, gjorde
vi allt som stod i vår makt för att finna reserver och fördela befintliga medel så långt det var möjligt.

Lissabonfördraget påverkar direkt eller indirekt samtliga Europaparlamentets tjänster.

Europaparlamentets ändringsbudget som vi diskuterar i dag kommer att säkra extra finansiella resurser och
personalresurser som gör det möjligt för parlamentet att fullgöra sin nya medbeslutsfattande funktion som
är likställd med rådets.

Den finansiella nettopåverkan av Europaparlamentets ändringsbudget är lägre än de ursprungliga kraven
för budgetmedel. I förlikningsförfarandet med Europaparlamentets ordförandeskap lyckades vi finna 4
miljoner euro. Resurskravet hade minskat ytterligare till följd av valet av tidpunkt, eftersom vi godkände
budgeten en månad senare än vi räknat med från början.
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De flesta företag och institutioner, inte bara i Europa utan över hela världen, utnyttjar den globala ekonomiska
krisen till att förbättra sin effektivitet och konkurrenskraft. Det är vår – Europaparlamentets – utmaning
precis som det är för de övriga europeiska institutionerna.

Europaparlamentets generalsekreterare har nu ytterligare besparingar och effektivitetsförbättringar till sitt
förfogande – och det inte bara för i år. Den detaljerade funktionsgranskning i generaldirektoratet för
infrastruktur och logistik och i säkerhetstjänsten, som vi avtalade om när budgeten godkändes i december,
kan ge avsevärda och hållbara besparingar även för kommande budgetperioder.

Helga Trüpel, föredragande. – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Parlamentets budget för 2011 är den
första verkliga budgeten för parlamentet sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Det innebär att parlamentet
har fler befogenheter, vi har fler skyldigheter, vi har mer ansvar, vi har fler lagstiftningsskyldigheter – med
andra ord behöver vi mer arbetskapacitet och det innebär att vi behöver en större budget.

Samtidigt – och det är mycket viktigt för mig – måste vi tänka på att vi befinner oss mitt i en ekonomisk och
finansiell kris och i en eurostabilitetskris. I Tyskland kommer skuldminskningen att inledas under 2011.
Stora nedskärningar måste göras i Grekland och i alla högt skuldsatta offentliga budgetar. Vi behöver därför
finna en ansvarsfull ståndpunkt till hur vi ska hantera ökningarna av parlamentets budget i dessa svåra
ekonomiska tider. Som föredragande för 2011 års budget kommer jag att stödja majoritetsståndpunkten,
även om jag också kommer att ge uttryck för min egen gröna ståndpunkt.

Tjugo procent för parlamentets budget, baserat på den administrativa budgeten, var en övre gräns som
fastställdes mellan institutionerna 1988. Majoriteten i budgetutskottet anser dock att det inte kan hålla
samma nivå 2011, eftersom verkligheten har förändrats. Vi har utvidgningen, vi har fler befogenheter och
vi har fler skyldigheter och därför kan siffran 20 procent inte betraktas som fast. Trots det har det blivit
uppenbart att vi tänker hålla oss till området kring 20 procent av självdisciplins- och ansvarsskäl.

Presidiet har föreslagit en siffra på 20,46 procent – med andra ord 29 miljoner euro mer än siffran för 2010.
Efter vissa diskussioner – där vi tagit hänsyn till de oförenliga målen – har vi nu enats om att endast förbruka
20,32 procent, dvs. ytterligare 20 miljoner euro. Vi är eniga om att vi behöver mer personal för utvidgningen
och mer personal för bibliotek, IT och studier. Vi är också eniga om att vi måste prioritera miljöskyddet i
parlamentet högre och att det vore positivt om det fanns fler cyklar tillgängliga i Strasbourg, så att vi inte
behövde utnyttja transporttjänsten i lika stor utsträckning.

Vad är det då som är kontroversiellt? Frågan om det borde finnas mer pengar under 2011 – 1 500 euro –
för assistenter är kontroversiell. Jag upprepar att det är för assistenter, inte för parlamentsledamöter. Det
skulle uppgå till 13,2 miljoner euro. Majoriteten i utskottet röstade för att placera dessa ökningar för assistenter
i reserven mot bakgrund av argumentet att man bättre kan utvärdera och besluta om detta senare på året.

Jag vill förtydliga de grönas ståndpunkt i den här frågan, vilket innebär att vi måste vara lyhörda för de
allmänna skuldproblemen. Min grupp anser därför att vi borde avstå från denna ökning på 1 500 euro för
nästa år. Vi bör inte ändra ledamotsstadgan just nu. Vi borde i stället i mindre utsträckning använda flyget
till kortare affärsresor, så att vi faktiskt tillämpar det miljöskydd – som vi gång på gång kräver politiskt – på
vårt eget beteende och på vårt eget parlament. Det är därför mycket positivt att vi har lyckats förbättra våra
egna miljöskyddsuppgifter. Ett exempel är en 12,9-procentig minskning av koldioxidutsläpp under 2008.
Vi har minskat energiförbrukningen med 0,8 procent. Vi skulle vilja ha haft ett jobbfinansierat passerkort
för lokala offentliga transporter. Med andra ord vill vi visa att vi är ansvariga ur både ekonomisk och
miljöpolitisk synvinkel.

José Manuel Fernandes, för PPE-gruppen. – (PT) Fru talman, mina damer och herrar! Europeiska folkpartiets
grupp (kristdemokrater) förespråkar en åtstramad, öppen och hållbar budget. Vi välkomnar därför
förvaltningens arbete med att specificera fasta och variabla utgifter samt att man har lagt fram en medellång
strategi om fastighetspolitik. Trots det anser vi att dessa dokument kan förbättras i framtiden och vi vill
påminna er om att vi förespråkar en långsiktig fastighetspolitik.

Vi är ambitiösa när det gäller budgetåtstramningar och vi vill att framsteg görs mot en nollbasbaserad budget,
där varje utgiftspunkt stöds genom skriftliga bevis. Av samma anledning föreslår vi även att framsteg görs
genom en kostnadseffektivitetsanalys för variabla utgifter. Vi anser att det här finns potentiella besparingar
och stöder därför – vi föreslår faktiskt detta själva – minskningar av vissa budgetposter.

Ypperlig lagstiftning är parlamentets principiella mål. Vi vet alla att en felaktig eller dålig lagstiftning alltid
leder till höga kostnader, kostnader som i slutändan alltid betalas av den europeiska allmänheten. Mot
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bakgrund av de nya befogenheterna efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget stöder vi möjligheten att
rekrytera nya personalresurser för att kunna nå målet om en ypperlig lagstiftning. Vi vill att de ska hålla hög
standard – det är faktiskt ett krav från vår sida.

Jag vill även påminna er om att vi kommer att få 18 nya medlemmar och att även dessa måste kunna utöva
sitt uppdrag på vederbörligt sätt. De tider vi lever i är mycket krävande och de europeiska institutionerna
spelar en mycket viktig roll. Det är en helt avgörande roll som de inte får misslyckas med, och därför behöver
de ha tillräckliga medel till sitt förfogande.

Vi är mycket medvetna om att det alltid kan finnas stark populism och demagogi kring budgetfrågor och
sådant förkastar vi. Det finns även personer som antyder att ledamöternas löner ökar, något som inte stämmer.
Vi strävar efter att parlamentet ska kunna ha löner som är tillräckliga så att det kan få den värdighet vi alla
förordar, och att det kan uppnå det mål som europeiska offentliga experter faktiskt kräver av oss: ypperlig
lagstiftning.

Derek Vaughan, för S&D-gruppen. – (EN) Fru talman! Det är alltid kontroversiellt när man diskuterar sin
egen budget, och det har vi sett i våra diskussioner om ändringsbudgeten och i vår egen budget för 2011.
Men jag är nöjd med att de flesta frågor nu har lösts för 2011 inom budgetutskottet. Jag anser faktiskt att
det nu finns mycket få skillnader mellan budgetutskottet och presidiet, kanske bortsett från tre eller fyra
frågor. Den ena är förstås tröskeln på 20 procent. En annan är fastighetsreserven, ytterligare en är de poster
som nu har placerats i reserven och den sista är det andra månatliga delbeloppet på 1 500 euro per ledamot
för assistentstöd.

Dessa två delbelopp på 1 500 euro per ledamot är kontroversiella. De skulle vara besvärliga när som helst,
men är förstås mer kontroversiella i svåra ekonomiska tider. Detta trots att vi alla inser att Lissabonfördraget
har gett oss fler ansvarsområden. Det är på grund av detta som en kompromiss har nåtts om att placera
finansieringen av det andra delbeloppet på 1 500 euro i en reserv där den kommer att förbli tills förslaget
har finansierats till fullo.

Jag anser att den andra kontroversiella frågan för oss, som ännu inte har behandlats, är ersättningar till
ledamöter med särskilda uppdrag. Den kompromiss som nåddes här handlade om att minska den siffra som
tilldelats ledamöter med särskilda uppdrag från 1,2 miljoner euro till 400 000 euro och förstås att
dokumenterat bevis genom kvitton måste läggas fram när anspråk görs på ersättning. Jag anser att det är en
viktig princip som vi alla vill stödja. Kollegerna får själva avgöra om de kan acceptera dessa två kompromisser
eller inte. Jag tror att en majoritet inom S&D-gruppen kommer att finna kompromisserna godtagbara.

En sak som dock har blivit uppenbar i våra diskussioner om 2011 års budget är att vi måste finansiera
ytterligare ansvarsområden i framtiden på grund av Lissabonfördraget och att vi även måste göra
effektivitetsbesparingar någon annanstans. I 2011 års budget har vissa försök gjorts på sådana besparingar.
Den totala ökningen har faktiskt minskat från 6,5 procent till omkring 5,8 procent. Det är välkommet, men
jag anser att vi måste göra mycket mer i framtiden.

Jag hoppas att presidiet i framtiden kommer att lägga fram rekommendationer och förslag, inte bara om
utgifter, utan även på vilka sätt vi kan göra effektivitetsbesparingar i framtiden. Jag hoppas att sådana
besparingar kan omfatta förändringar av vårt arbetssätt och att de inte bara består av nedskärningar.

Om presidiet i framtiden lägger fram förslag till effektivitetsbesparingar – och det hoppas jag att de kommer
att göra – anser jag att det är viktigt att man diskuterar det med medlemmarna i ett tidigt skede. Då får
Europaparlamentet självt möjlighet att påverka budgeten och att även påverka våra prioriteringar och finna
besparingar. Under tiden bör vi fortsätta vårt arbete med att se till att budgeten för 2011 är godtagbar för
ledamöterna, parlamentet och självklart även för allmänheten.

Carl Haglund, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Det har varit en intressant diskussion om parlamentets egen
budget för i år och nästa år.

Jag vill inleda med att särskilt tacka Helga Trüpel som har gjort ett bra jobb med att bereda nästa års budget.
Den är nog mer balanserad än som ursprungligen var tänkt.

Lissabonfördraget för med sig nya behov för Europaparlamentet och ur den synvinkeln är det logiskt att
parlamentet till en del räknar med ökade kostnader eftersom vår verksamhet också ökar.

Samtidigt är det otroligt förvånande att vi inte har haft någon som helst förmåga att omorganisera vår egen
verksamhet för att den vägen också kunna möta nya behov. Det är något som vi måste bli mycket bättre på.
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I den liberala gruppen har vi varit kritiska till de kostnadsökningar som ursprungligen föreslogs av presidiet
och som nu faktiskt, som redan har nämnts, delvis har skurits ned. Jag vill ändå säga att vi i den liberala
gruppen inte accepterar och inte kommer att rösta för någon ytterligare anslagsökning på 1 500 euro i
månaden till varje ledamot för att anställa ytterligare assistenter. Vi motsätter oss också tanken på att
ordförandena för utskotten skulle få ett representationsanslag.

Det är uppenbart att de två stora politiska grupperna nu har hittat varandra i denna fråga, men från liberalt
håll kommer vi att strida för våra synpunkter här i kammaren. Det är viktigt att Europaparlamentet visar att
vi faktiskt är intresserade av hur stora kostnader som uppstår för oss själva. Jag kan inte riktigt förstå den
logik som presenterades här tidigare och som innebär att det inte handlar om kostnadsökningar utan om
att vi ska kunna utföra vårt uppdrag ordentligt. Det är inte alls det det handlar om. Det handlar i sista hand
endast om kostnadsökningar.

I förlängningen är det också bra att komma ihåg att ju fler assistenter som anställs i parlamentet, desto mer
ökar också behoven i våra byggnader och det blir mycket dyrt i längden. Vi i liberala gruppen är mycket
kritiska till vissa av de här förslagen och kommer också att rösta utifrån det när kammaren går till omröstning.

Helga Trüpel, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Fru talman! Jag skulle åter vilja inleda med det magiska ordet
”balans” som Carl Haglund just har nämnt. När vi nu diskuterar budgeten för 2011 anser jag faktiskt att vi
måste utgå från frågan om hur vi kan finna en lämplig och ansvarsfull balans.

José Manuel Fernandes talade om populism i förhållande till parlamentets väl övervägda tanke om att vara
mycket ansvarsull och självdisciplinerad i budgeten för 2011. Jag håller inte alls med honom i det avseendet.
Jag anser inte att det är populism när vi tillsammans kommer fram till den väl avvägda slutsatsen att även
parlamentet väldigt noga måste rannsaka hur vi kan agera med självdisciplin mot bakgrund av de många
nedskärningar vi kräver av andra länder. Tvärtom anser jag att det är just Europaparlamentets politiska ansvar
under de rådande förhållandena. I de nedskärningar som krävs av Grekland och offentliga budgetar i allmänhet,
måste vi ha modet att å ena sidan legitimera de ökningar vi gör för att kunna utföra vårt arbete på ett
ansvarsfullt sätt och ändå samtidigt finna en gräns där vi säger: under de nuvarande villkoren kräver vi också
en viss reglering, eftersom det helt enkelt är en del av det politiska landskapet. Detta måste uttryckas enligt
maximen ”Vi har förstått!”. Det är viktigt från politisk synpunkt och jag uppmanar därför åter grupperna att
överväga vilken signal vi ska ge allmänheten med budgeten för 2011.

Lajos Bokros, för ECR-gruppen. – (EN) Fru talman! I Rumänien går offentliganställda personer lönesänkningar
på 25 procent till mötes. I Spanien kommer anställda i den offentliga sektorn att få se 5–15 procent av sin
lön försvinna och i Portugal – för att inte tala om Grekland – gör regeringarna stora insatser för att dra ner
på personalresurserna. I Storbritannien har den nya regeringen redan antytt att det finns ett behov av ett
stort ekonomiskt sparpaket det här året.

Anser någon i parlamentet att det nu är dags för Europaparlamentet att göra av med mer pengar på någonting
– att öka utgifterna, ha mer personal för grupper, bibliotek, utskott, IT-personal och ytterligare 1 500 euro
i assistentstöd? Vi diskuterar ett andra delbelopp på 1 500 euro. Jag menar att redan det första är fullkomligt
onödigt. Det borde inte handla om att placera det andra delbeloppet i en reserv, utan vi borde i stället ta bort
båda eftersom det är fel tidpunkt att göra detta. Vi är alla medvetna om de ökade befogenheterna, men ökade
befogenheter kräver inte nödvändigtvis ökade utgifter. Det kräver effektivare utgifter, mer ansvarsskyldighet
och mer ansvar.

Jag instämmer till fullo med Helga Trüpel, som hävdar att det finns sätt att göra ytterligare besparingar. Vi
behöver inte en bilpark här i Strasbourg. Vi har kostnadsfria allmänna färdmedel. Jag använder spårvagnen
varje dag. I stället för att använda biljetter i affärsklass, kan vi åka i ekonomiklass för att spara pengar. Jag
har till exempel aldrig flugit i affärsklass när jag har åkt hit från Budapest. Diskussionen mellan presidiet och
budgetutskottet har varit mycket fördelaktig i det här avseendet, och sammantaget anser jag att det finns
massor av ytterligare möjligheter för oss att spara pengar på.

Marta Andreasen, för EFD-gruppen. – (EN) Fru talman! Än en gång blir jag bestört över att se hur
parlamentsledamöter fortsätter att kräva budgetökningar samtidigt som människor i medlemsstaterna
kämpar för att klara sig genom den nuvarande krisen. Men i dag kommer jag att tala om etiken i parlamentet.

Är det i det nuvarande läget godtagbart att EU-institutionerna – som i det här fallet med parlamentet – vill
öka sina egna administrativa budgetar samtidigt som de vill ha befogenhet att kontrollera de nationella
budgetarna? Är det godtagbart att EU:s institutioner går till EU-domstolen för rådets beslut att dämpa
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löneökningarna för EU:s tjänstemän? Är det etiskt godtagbart för parlamentet att påskynda godkännandet
av rådets redovisning för 2008 i utbyte mot rådets godkännande av parlamentets budgetökningar?

Jag vill gärna förklara detta: budgetkontrollutskottet röstade enhälligt mot godkännandet av rådets redovisning
för 2008 på grund av bristande insyn. Av en tillfällighet lyckades inte rådet godkänna parlamentets
budgetökningar. Jag antar att vi kommer att få se parlamentet rösta för rådets redovisning den här veckan
och strax därefter kommer rådet att godkänna en utökad budget för parlamentet. Dessa omröstningar som
gäller parlamentets budget och rådets ansvarsfrihet är typiska för etiken i de institutioner som ska styra oss
alla.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Lissabonfördraget medförde
förändringar som omfattar – och som faktiskt specifikt relaterar till – Europaparlamentets betydelse. Jag har
redan en gång påpekat att mitt ”ja” till ändringen av parlamentets budget är ett villkorligt sådant.
Europaparlamentet bör förstås sträva efter ypperlig lagstiftning. Att stärka parlamentets roll innebär självklart
att det får fler skyldigheter, mer ansvar och mer arbete. Med det sagt och med tanke på den kris vi befinner
oss i – den värsta ekonomiska krisen på 60 år – skulle jag vilja betona att även vi som parlamentsledamöter,
och i synnerhet vi, bör vara särskilt aktsamma med de pengar man har anförtrott oss. Rådet och
Europaparlamentet förutsätts och måste samarbeta i allt högre grad och detta samarbete kräver en vilja att
uppträda som partner.

Ivailo Kalfin (S&D). – (BG) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill gärna börja med att gratulera
föredragandena, Helga Trüpel och Vladimír Maňka, för deras utmärkta arbete med att ta fram de beslut vi
diskuterar i dag. Som vi har bevittnat i dagens debatt måste vi tillstå att denna uppgift var allt annat än lätt.

Å ena sidan måste vi vara förebilder när det gäller sparsamhet och effektivitet när det handlar om att använda
de europeiska skattebetalarnas pengar. Å andra sidan måste vi dock ge parlamentet möjlighet att fullgöra
sina skyldigheter och sitt ansvar som samma skattebetalare har anförtrott parlamentet genom
Lissabonfördraget.

Det är faktiskt så att det nya EU-fördraget placerar de flesta förändringar och nya skyldigheter på vår institution.
En av de viktigaste frågorna som gav upphov till mycket diskussioner var hur stor hänsyn Europaparlamentet
tar till den svåra ekonomiska situationen i Europa och visar sin ledarförmåga när det handlar om att minska
utgifterna och öka effektiviteten.

Parlamentets beslut, som vi diskuterar i dag, är relevanta för den ekonomiska situationen. En ökning av
utgifterna på minst 5,5 procent gör det möjligt för oss att utöka Europaparlamentets personal med 18 nya
anställda. Vi behöver administrationen för att ge specialiststöd på områden som har ökat väsentligt och där
Europaparlamentets beslut är avgörande.

Vi erbjuder ledamöterna möjligheten att öka kontakten med sina väljare. De får specialistutbildning på fler
områden för att kunna fullgöra sina nya skyldigheter som de har anförtrotts genom Lissabonfördraget. Vi
är förebilder när det gäller sparsamhet när vi beviljar alla nya funktioner en del av en överförbrukning på
bara 0,28 procent av det avtal som ingicks för många år sedan för att Europaparlamentets utgifter inte ska
överstiga 20 procent av EU-budgetens administrativa kostnader.

Samtidigt måste vi mycket klart konstatera att det gamla avtalet måste omförhandlas i framtiden så att det
i stor utsträckning motsvarar förändringarna i institutionernas funktioner och särskilt de utvidgade
funktionerna och följaktligen även förväntningarna på Europaparlamentet.

Vi har fortfarande reserver. I framtiden måste vi öka våra insatser för att effektivisera parlamentets arbete,
exempelvis genom att inte förlita oss på fastigheter utan på nya tekniker. Vi måste även föregå med gott
exempel när det handlar om institutionella standarder och miljöstandarder och genom att noga analysera
följderna av alla utgifter och inte tillåta budgeten att öka automatiskt som den vanligtvis gör i alla byråkratier.
För varje åtgärd vi utför får vi inte glömma att vi är ansvariga gentemot våra väljare som har det svårt just
nu.

Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Fru talman! Framför allt i kristider måste politiker kunna skilja det
rationella från det känslomässiga. Inte minst när det handlar om budgetfrågor och pengar. Jag har en känsla
av att Lissabonfördraget och tillhörande budgetfrågor fungerar lite som väderleksprognoserna – du vet aldrig
exakt hur det kommer att se ut i morgon. Prognosen visar regn, så du tar med paraplyet. Men så visar det sig
att det bara kommer några droppar – inget regn att tala om alltså.
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Det är samma sak med Lissabonfördraget: vi vet inte hur fördraget kommer att förändra parlamentets
arbetsbelastning. Jag måste fråga på vilket sätt ledamöterna tidigare har arbetat i utskotten och presidierna,
eftersom de anser att Lissabonfördraget nu inte kommer att medföra några förändringar.

Diskussionen om en ökning på 1 500 euro för assistentstöd är symbolisk för frågan om vi kan banta
strukturerna, spara pengar och göra våra arbetsmetoder effektivare. Det vore bättre om vi övervägde dessa
tre punkter i stället för att ständigt tala om finansieringsområdet. Det är ju faktiskt inte förrän nästa år som
vi kommer att kunna se vilka effekter Lissabonfördraget verkligen får på vårt arbete.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Det råder ingen tvekan om att Europaparlamentet, som har fått mer
ansvar och ökade funktioner efter ratificeringen av Lissabonfördraget, helt naturligt måste få fler ekonomiska
resurser för att kunna fullgöra denna funktion. Den föregående talaren har rätt. Vi vet inte hur mycket denna
funktion kommer att öka i praktiken, men vi vet att den kommer att öka. I förhållande till det är väljarnas
och skattebetalarnas förväntningar på oss naturligtvis också högre. Det är också detta som gör att begäran
om mer pengar, för exempelvis assistenter till ledamöterna, odiskutabelt är berättigad ur både ekonomisk
och politisk synvinkel.

Vi är medvetna om att det just nu pågår en enorm kris i Grekland – och på det hela taget i länderna i Sydeuropa
– och att denna kris uppenbarligen också är av politisk karaktär. Men när vi minskar kostnaderna får vi inte
amputera Europaparlamentets funktioner. Jag är i grunden övertygad om att Europaparlamentets budget
bör ökas betydligt.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Fru talman! Parlamentets budgetförslag för 2011 är 1,7 miljarder euro.
För varje ledamot motsvarar det 2,3 miljoner euro per år, 200 000 euro per månad och
häpnadsväckande 6 400 euro per dag. Det finns 736 ledamöter i parlamentet.

6 400 euro är enormt mycket pengar. Jag kan komma på hundratals saker att lägga pengar på i stället för
denna marionetteater. Det viktigaste är dock att medborgarna själva kan få ta sådana beslut. Låt oss slå igen
butiken i Bryssel, Luxemburg och framför allt i Strasbourg i dag. Låt oss helt enkelt tömma byggnaderna på
människor, låsa dörren, kasta nyckeln och ge tillbaka dessa 1,7 miljarder euro till medborgarna som har
förvärvat dem med blod, svett och tårar.

Alla ledamöter i parlamentet bör varje dag ständigt tänka på att han eller hon kostar eller har kostat
skattebetalarna 6 400 euro den dagen. Alla ledamöter bör även se det som sin skyldighet att minska detta
belopp varje dag, eftersom allt som förbrukas på nonsens här är skattebetalarnas pengar som har förvärvats
av medborgarna genom enormt hårt arbete.

Det är vad som borde göras, men det sker inte. I detta parlament är mer alltid bättre. Genom handtryckningar,
inre kretsar och dolda uppgörelser bakom kulisserna ökas budgeten med tiotals miljoner euro. Eliten
bestämmer och allmänheten får betala. Det är något som alla borde fundera över varje kväll innan de somnar,
och jag skulle vilja uppmana alla att göra det i kväll: ställ frågan ”har jag kostat 6 400 euro?”. Om de inte gör
de borde de skämmas djupt, för då är de inte värda någonting som ledamöter.

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill säga till Daniël van der Stoep att
jag är värd mina pengar och den ståndpunkten står jag fast vid. Om du inte är värd dina kan jag bara beklaga
det. Allt jag kan säga är att vi inte hjälper oss själva genom att skapa arbetsvillkor i parlamentet som i själva
verket gör det omöjligt för oss att arbeta. Jag stöder ökningen av assistentstöd – och faktiskt båda nivåerna
– och jag anser att det är helt berättigat.

Alla som jobbar i parlamentet behöver personal. De som inte vill jobba bör inte förhindra dem som vill jobba
och som måste jobba att göra det. Ingen kommer att tvingas använda det ökade assistentstödet – du kan
använda det, men du behöver inte göra det. Om ledamöterna inte utnyttjar stödet är det bra för skattebetalarna
som då får pengar tillbaka. Jag kan bara tala för mig själv, och jag hävdar att jag är värd pengarna och samma
sak gäller min personal. Däremot måste vi granska aktiviteter som gjordes tidigare mot bakgrund av ett
överskott i budgeten. Vi måste undersöka om vi vill och kan fortsätta med dessa aktiviteter. Jag tänker här
framför allt på webb-tv-tjänsten. Jag anser att vi måste agera, att vi inte kan låta allt vara som det är.

Men bortsett från det har vi vidtagit många reformer med presidiet och vi bör också låta dessa reformer få
fäste. Budgetutskottet kommer att göra allt som står i dess makt för att visa var saker och ting inte fungerar.

Geoffrey Van Orden (ECR). – (EN) Fru talman! Över hela Europa ställs regeringar och offentliga institutioner
mot kravet på nedskärningar, men parlamentet fortsätter att leva i sagans värld. Jag hör vackra ord om
behovet av besparingar och effektivitet, men budgeten på över 1,7 miljarder euro för 2011 är en ökning på
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närmare 6 procent. Detta är fullständigt oacceptabelt. Vi borde tala om massiva besparingar, inte ökningar.
Det finns många sätt detta kunde göras på.

Till att börja med borde vi skära bort onödigt slöseri och onödiga utgifter. Parlamentet borde kräva att rådet
sätter stopp för Strasbourg-cirkusen och sparar utgifter på över 200 miljoner euro varje år. Ytterligare
50 miljoner euro kunde sparas varje år om vi lägger ner Europaparlamentets kontor i alla medlemsstaterna.
Vi måste effektivisera byråkratin: antalet tjänstemän som är anställda i parlamentet har ökat med 14 procent
till 6 000 på bara tre år. Vilken organisation som helst skulle i svåra tider leva upp till nya prioriteringar
genom att kompensera med nedskärningar var helst det är möjligt. Vi verkar tycka att vi lever i en annan
värld. Vi behöver vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma verkliga förändringar och faktiska
nedskärningar i parlamentets budget.

Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Jag vill återkomma till tanken om att två gånger lägga till 1 500 euro per
månad som assistentstöd. Visserligen medför Lissabonfördraget många nya uppgifter, och jag motsätter mig
verkligen inte tanken om mer personal i de parlamentsutskott som har fått fler uppgifter genom fördraget,
såsom utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter
samt rättsliga och inrikes frågor.

Jag motsätter mig inte heller mer personal för grupperna så att de bättre kan stödja sådana uppgifter, men
om vi ska vara helt ärliga så är det vansinnigt, och även oriktigt, att ge varje ledamot 1 500 euro mer i år och
ytterligare 1 500 euro nästa år.

Jag har själv arbetat tio år i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och jag gör det fortfarande.
Utskottet har väldigt många lagstiftningsuppdrag enligt medbeslutandeförfarandet och det ordinarie
lagstiftningsförfarandet. Jag har alltid klarat mig med tre assistenter och jag antar att även de ledamöter som
just nu arbetar eller ska arbeta i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor klarar sig med tre assistenter. Ert förslag,
Ingeborg Gräßle – om att ge extra personal till dem som vill arbeta, men inte till dem som inte vill – är
populism på högsta nivå.

Vladimír Maňka, föredragande. – (SK) Jag vill tacka alla som har framfört sina åsikter. Jag är nöjd med att ni
alla vill göra ett så bra lagstiftningsarbete som möjligt och utnyttja våra resurser på bästa sätt. Vi har alla olika
uppfattningar om var och hur vi kan förbättra saker och ting. Det vittnar dagens debatt om. Jag vill säga till
Lajos Bokros att det finns sätt att uppnå besparingar på genom objektiva metoder. Detta sätt blockerades
för ett år sedan av bland annat medlemmar i er politiska grupp.

Sedan januari har jag varit chef för en regional myndighet i mitt eget land. Min första åtgärd när jag tillträdde
min tjänst var att genomföra en oberoende extern undersökning av alla förfaranden i min institution. Denna
granskning kommer att undanröja dubbelarbete och minska administrationskostnaderna med över 15
procent. Om vi vill analysera ledig kapacitet och omorganisera befintliga resurser i största möjliga utsträckning
är en objektiv och oberoende extern undersökning den bästa lösningen.

De som hade modet att vidta denna åtgärd uppnådde det bästa resursutnyttjandet och lyckades minska
administrationskostnaderna markant. Under de kommande dagarna ska vi diskutera och rösta om
ändringsbudgeten för 2010 för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och för Regionkommittén.

Dessa institutioner har tydligt utökat sin verksamhet och har fått ökade befogenheter och ökad
arbetsbelastning. Jag vill även framföra en begäran till rådet, så att vi kan avsluta dessa budgetar så snart som
möjligt, så att båda institutionerna kan utföra sina skyldigheter på ett ansvarsfullt och effektivt sätt på nya
eller utökade områden som har presenterats i Lissabonfördraget.

Helga Trüpel, föredragande. – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Ni har alla hört hur kontroversiell
debatten om budgeten för 2011 är. Det är inte så konstigt med tanke på att den handlar om verkliga ökningar
och nedskärningar, men även – som alltid inom politiken – symboliska frågor.

Som föredragande vill jag protokollföra följande. Ni har sett ett fullt spektrum av synpunkter här från Ingeborg
Gräßle från Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) som helt klart stöder dessa ökningar – även
beloppet på 1 500 euro – för att trygga möjligheten att arbeta, till andra ledamöter som sagt: ”Vi behöver
inte detta” eller ”Vi måste göra en mycket noggrannare utvärdering av hur dessa ökningar kan berättigas för
att skapa en överblick, även över de olika utskotten och parlamentets arbetsområden”.

Som föredragande vill jag påpeka att majoriteten i budgetutskottet beslutade sig för att placera de extra
pengarna i reserven – det har dock inte avtalats ännu av budgetutskottet – och att kräva en noggrann
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utvärdering. Allt detta måste därför fortfarande göras. Vi måste lägga fram den här utvärderingen och sedan
i höst måste vi åter igen på fullt allvar ge oss i kast med resultaten, så att vi kan fortsätta förhandla med rådet
i oktober i det nya budgetförfarandet och så att vi även kan finna en majoritetsståndpunkt internt i parlamentet.
I det nuvarande läget är det viktigt att betona att det finns en kontrovers, att det finns mycket olika åsikter
och att det finns en majoritetsståndpunkt enligt vilken vi ytterligare en gång måste granska siffrorna mycket
noga.

Stort tack för era råd. Jag hoppas att vi alla visar förståndighet i vårt fortsatta arbete.

Talmannen. – Tack, Helga Trüpel. Detta får avsluta den gemensamma debatten om budgeten. Tack för era
anföranden. Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen om betänkandet av Vladimír Maňka kommer att äga rum i morgon, och omröstningen om
betänkandet av Helga Trüpel kommer att äga rum i dag kl 12.00.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Georgios Stavrakakis (S&D), skriftlig. – (EL) Ändringsbudgeten är resultatet av Lissabonfördragets
ikraftträdande. Parlamentet har stött på nya utmaningar och kommer att behöva resurser för att kunna
fullgöra sina nya skyldigheter och utmaningar på ett framgångsrikt sätt. Jag vill betona att EU-medborgarna
vill att parlamentet fullgör sina skyldigheter oklanderligt. För att kunna garantera detta är det viktigt att
ledamöterna, utskotten och de politiska grupperna har de resurser som krävs. Vidare anser vi att vi nu mer
än någonsin tidigare behöver ekonomisk disciplin och utgiftsnedskärningar, vilket även EU-medborgarna
med rätta förväntar sig av oss. Därför har vi utarbetat en budget som garanterar ekonomiska åtstramningar
och öppenhet.

Vi har även insisterat på behovet av en långsiktig planering av Europaparlamentets fastighetspolitik, för att
kunna garantera tillräckligt ekonomiskt stöd både nu och under de kommande åren. Vi är säkra på att dessa
åtgärder kommer att göra det möjligt för oss att hantera EU-medborgarnas problem, förväntningar och krav.

Avslutningsvis vill jag gratulera Vladimir Maňka till hans utmärkta betänkande.

6. Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av rådets beslut nr
573/2007/EG) – Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra
generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av rådets förordning
(EG) nr 1104/2008) – Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till
andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut
2008/839/RIF) – Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU
(debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är den gemensamma debatten om

– betänkandet av Rui Tavares, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor, om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EG) nr 573/2007 om
inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet
”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG
(KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)) (A7-0125/2010),

– betänkandet av Carlos Coelho, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor, om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 om migrering
från Schengens informationssystem (SIS I+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)
(KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE)) (A7-0126/2010),

– betänkandet av Carlos Coelho, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor, om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets beslut 2008/839/RIF om migrering från
Schengens informationssystem (SIS I+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)
(KOM(2010)0015 – 2010/0006(NLE)) (A7-0127/2010), och

– betänkandet av Rui Tavares, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor, om inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (2009/2240(INI)) (A7-0131/2010).
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Carlos Coelho, föredragande. – (PT) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Först vill
jag påminna er om att parlamentet redan har kritiserat de enorma förseningarna i genomförandet av den
andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II). Den 22 oktober 2009 godkände vi en resolution
om SIS II och informationssystemet för viseringar. Europaparlamentet framförde än en gång djup oro över
förseningarna av de inledande verksamheterna och begärde information från kommissionen och rådet om
resultaten från de tekniska testerna samt krävde full insyn i genomförandeförfarandet för SIS II.

SIS II skulle ha varit funktionsdugligt 2007. Vi har nu 2010 och ingen kan ge något säkert svar på när det
kommer att slutföras. När det gäller det förslagspaket vi överväger framkommer fyra grundläggande frågor.
När kommer för det första migreringen att äga rum? Innan SIS II kan bli funktionsdugligt måste det testas
personligen för att kontrollera om systemet kan fungera efter de tekniska och operationella krav som fastställts
i de aktuella rättsliga instrumenten. Först när alla dessa tester har avslutats med positivt resultat kan
migreringen från den första generationen av Schengens informationssystem till SIS II äga rum.

Har dessa tester för det andra genomförts? Nej. Projektet är enormt försenat och mot bakgrund av alla
problem och svårigheter har rådet beslutat att utföra två etappmålstester: den första under det fjärde kvartalet
2009 och den andra under sommaren 2010. Men det första testet fick skjutas upp till slutet av januari,
eftersom förutsättningarna inte hade uppfyllts. Testet ägde rum den 21–24 januari 2010. Systemet fungerade
uppenbarligen de första 25 timmarna, men var som bekant instabilt under resten av testet. Testet utfördes
igen den 2–5 mars och den slutliga bedömningen och godkännandet av den andra testrundan ägde rum den
6 april.

Även om testförhållandena inte uppfylldes till fullo av medlemsstaterna eller det kontrakterade företaget
och trots att det begränsade antalet överföringar inte följde de nödvändiga svarstiderna, drog majoriteten
av medlemsstaterna slutsatsen att avvikelserna var obetydliga och att testernas huvudmål hade uppnåtts.
Den nya generella tidtabellen och budgetplanen ska godkännas vid nästa rådssammanträde i juni eller senast
i oktober 2010.

Det ansågs även nödvändigt att följande villkor uppfylls innan systemet blir funktionsdugligt. Testet som
anges i etappmål II måste utföras med framgång och driftsvillkoren måste uppfyllas till fullo. Det övergripande
testet som regleras i artikel 55 i förordningen måste också utföras med framgång och nätverkets säkerhet
ska kunna garanteras helt och hållet.

Den tredje frågan: varför är det så angeläget att dessa initiativ godkänns? Även om alla de villkor som krävs
för att få klartecken för migreringen inte har uppfyllts, och inte heller kommer att uppfyllas inom en
överskådlig framtid, löper kommissionens uppdrag att utveckla SIS II åter ut den 30 juni 2010. Vi måste
därför ändra tidsfristklausulerna i det migreringsinstrument som godkändes 2008 för att de inte ska upphöra
att gälla.

Min fjärde och avslutande fråga handlar om vilka aspekter i förslagen jag har begärt att få ändra. Det första
är införandet av tidsfristklausulen som kommissionen inte hade föreslagit. Vi föreslår att den fastställs till
den 31 december 2013. Mot bakgrund av de stora förseningarna är det också viktigt att man anger i den
rättsliga grunden att den lösning som används, vilken det nu än blir, måste baseras på tillgänglig teknik, följa
en rimlig tidsplan och ha en godtagbar kostnadseffektivitet.

Stödgruppen för det globala SIS-programmet måste också inrättas och dess styrning av SIS II ska integreras
formellt. Jag är helt övertygad om att om detta organ hade existerat från början skulle vi kunna ha haft en
bättre samordning, vi skulle ha vetat mer och vi skulle ha varit effektivare.

Slutligen anser jag att det är helt avgörande att migreringsprocessen sätts under parlamentets kontroll.
Parlamentet ansvarar inte bara för den rättsliga grunden. Som budgetmyndighet ska den övervaka de
handlingar som finansieras genom gemenskapsbudgeten. Därför har jag tillsammans med ledamoten
Alexander Alvaro lagt fram ett ändringsförslag om att placera medel i en reserv. Jag har även lagt fram ett
ändringsförslag med ledamöterna Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Ioan Enciu och Monika Hohlmeir om
att begära en revision genom Europeiska revisionsrätten. Jag vill tacka alla för deras enorma samarbetsvilja.

Talmannen. – Jag kan inte ge ordet till Rui Tavares just nu, eftersom han har haft lite transportproblem på
grund av en viss vulkan. Han får ordet så snart han kommer.

Alexander Alvaro, föredragande av yttrandet från budgetutskottet. – (DE) Fru talman! SIS II är en historia om
försök, misslyckanden och nya försök som har pågått i flera år. Dessa försök, misslyckanden och nya försök
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har hittills uppslukat totalt 90 miljoner euro – 90 miljoner som enligt många människor har varit fullkomligt
bortkastade.

Från budgetsynpunkt stödjer jag Carlos Coelhos varenda mening, ord och insats. Vi har haft ett mycket nära
och mycket bra samarbete i den här frågan. Vi är båda intresserade av att SIS II fungerar. Ibland måste man
dock medge – som med så mycket här i livet – att när något inte fungerar måste man överväga alternativ.

I Europaparlamentet är vi inte redo att ge upp projektet redan och vi kommer på alla möjliga sätt att stödja
kommissionsledamot Cecilia Malmström som har tackat ja till detta besvärliga arv. Det måste dock göras
tydligt – och det har vi inarbetat i budgetkommittén och vi rekommenderar det även i kammaren – att bidrag
till SIS II placeras i reserven, så att vi kan få ökad kontroll över hur dessa medel används. Personligen räknar
jag med att det finns en plan B i det fall vi någon dag erkänner att vi inte kan åstadkomma det vi ville göra.

Talmannen. – I Rui Tavares frånvaro ger jag ordet till kommissionsledamot Cecilia Malmström.

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag vill tacka Carlos Coelho och
Alexander Alvaro för deras bidrag och jag vill tacka er för det mycket konstruktiva samarbete vi har haft i
denna extremt komplicerade dossier som jag har tagit över. Det är mycket komplicerat, men jag är fast
besluten att arbeta tillsammans med er för att få ordning på detta med full öppenhet så att vi kan färdigställa
projektet.

Omröstningen i morgon kommer mycket lägligt för SIS II-projektet. Rådet har bekräftat att testet som anges
i etappmål I lyckades och att utvecklingen av SIS II bör fortsätta mot bakgrund av de nuvarande tekniska
lösningarna.

Det lagstiftningsförslag ni har framför er består av tre konkreta delar. Carlos Coelho nämnde dem och det
kommer att förändra projektets utveckling. För det första som Carlos Coelho nämnde har instrumentens
ursprungliga utgångsdatum – den 30 juni i år – blivit orealistiskt och kommer därför att ändras. Detta gör
det möjligt för SIS II-projektet att fortsätta mot bakgrund av tekniska krav och en global tidtabell som för
närvarande omvärderas med medlemsstaternas experter. Den kommer att läggas fram för rådet den 3 och
4 juni.

Föredraganden begär en särskild tidsfrist för utvecklingen av SIS II. Jag måste tyvärr meddela er att
kommissionen ännu inte har möjlighet att ta upp det förslaget. Kommissionens experter tillsammans med
alla medlemsstater håller på att slutföra anpassningen av kraven och den nya globala tidtabellen. När det är
klart kommer kommissionen att lägga fram lämpliga förslag mot bakgrund av den nya globala tidtabellen
som ska presenteras vid det kommande rådet för rättsliga och inrikes frågor om två veckor.

För det andra är stödgruppen för det globala SIS-programmet en grupp bestående av tekniska experter som
ger råd om utvecklingen av SIS II, och denna bör formaliseras. Stödgruppen för det globala SIS-programmet
har redan visat sig vara ett mycket bra instrument för samarbete och teknisk analys mellan kommissionen
och medlemsstaternas experter. Förslaget kommer att se till att detta fortsätter samtidigt som det effektiviserar
gruppens funktion, sammansättning och metoder. Det är ett rent tekniskt organ och därför är det inte lämpligt
att öppna gruppen för parlamentsledamöter och andra parlamentariska tjänstemän. Vi kommer att fortsätta
att utveckla SIS II på ett öppet sätt med Europaparlamentet, men vi måste ha en tydlig åtskillnad mellan det
tekniska arbetet och den politiska öppenheten. I den andemeningen är kommissionen dock villig att
tillhandahålla fullständig teknisk information till parlamentets ledamöter genom att göra gruppens rapporter
tillgängliga för parlamentet i enlighet med Carlos Coelhos förslag.

För det tredje ska den nödvändiga rättsliga flexibilitet som krävs för att utföra utvecklingen genom ett
alternativt tekniskt scenario tillhandahållas och jag anser att vi alla kan samtycka till den logiska grunden
för detta.

När det gäller budgetfrågorna i den fortsatta SIS II-utvecklingen har kommissionen samma avsikt som
föredraganden, nämligen att utnyttja skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt. I det här sammanhanget
begär man i betänkandet att reservera parlamentets rätt att sätta medel för utvecklingen av SIS II under 2011
i budgetreserven. Detta är förstås ett beslut som helt och hållet ska fattas av budgetmyndigheten. När det
gäller budgetens genomförande skulle jag vilja fråga Alexander Alvaro om samma tydliga och effektiva
frisläppningsförfarande kan användas om vi skulle behöva pengarna. Jag vill tacka utskottet för medborgerliga
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, Carlos Coelho och budgetutskottets föredragande
Alexander Alvaro för deras utmärkta samverkan kring denna dossier.
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Jag beklagar att Rui Tavares inte har kommit hit ännu. Vi skulle ha haft möjlighet att diskutera EU:s program
för vidarebosättning, som är ett extremt viktigt ämne, med honom. Som ni vet finns det en stor majoritet
flyktingar i länder i Asien, Afrika och Mellanöstern. Många av dessa flyktingar befinner sig i en omöjlig
situation: de kan inte återvända till sitt hemland och de kan inte heller integreras lokalt i sina första asylländer,
eftersom många av dessa länder själva drabbats av konflikter eller fattigdom. För dessa flyktinggrupper kan
vidarebosättning vara den enda lösningen.

Genom vidarebosättning kan EU-medlemsstaterna visa påtaglig solidaritet med dessa ofta överbelastade
första asylländer samtidigt som man skyddar några av de mest utsatta flyktingarna under hållbara och humana
förhållanden. I dag verkställs vidarebosättning, men det finns ingen strukturell samordning på EU-nivå.
Kommissionen anser att EU kan spela en större och mer aktiv roll i vidarebosättningen genom att stärka
unionens roll globalt sett och visa solidaritet med de värst drabbade regionerna. Förslaget som lades fram i
september 2009 syftar till att förbättra situationen. Vi är mycket nöjda med den mycket positiva respons
som parlamentet och rådet har visat förslaget. Jag vill särskilt tacka Rui Tavares för hans gedigna arbete om
detta, och jag välkomnar det starka politiska samförstånd som finns i de olika grupperna i den här frågan.

Tanken i förslaget är att EU i samarbete med UNHCR ska bidra till ett mer strategiskt utnyttjande av
vidarebosättningen på grundval av ett årligt beslut om gemensamma prioriteringar för vidarebosättning.
Genom att slå samman de nationella kvoterna kan EU bidra till att mildra några av de svåraste konflikterna
i världen samt i flyktingsituationer. Programmet låter varje medlemsstat avgöra hur många flyktingar som
ska vidarebosättas, och gör det samtidigt möjligt för dem att samordna och utbyta erfarenheter och bästa
praxis. Genom det årliga utövandet kommer EU att kunna vara mer reaktiv på de framväxande utmaningarna
och de globala flyktingbehoven för att kunna effektivisera medlemsstaternas utnyttjande av Europeiska
flyktingfonden. Programmet kommer även att bidra i ett mer målinriktat och praktiskt samarbetsprojekt
genom stödkontoret för samarbete i asylfrågor som arbetar med både nationella myndigheter och det civila
samhällets organisationer. Jag stöder fullt ut föredragandens tanke om att skapa en särskild enhet av kontoret
som kan placeras på Malta.

EU:s gemensamma vidarebosättningsprogram diskuteras vid en kritisk tidpunkt: sedan 2007 har fem
medlemsstater – förutom dem som redan har haft programmen – beslutat att inrätta nationella
vidarebosättningsprogram. Flera andra medlemsstater har vidarebosatt irakiska flyktingar under de senaste
åren som svar på ett avtal som ingicks på EU-nivå 2008. Det är mycket viktigt att vi bevarar denna positiva
drivande kraft och att godkännandet av förslaget inte fördröjs.

Vi beklagar dock att vissa motsättningar och procedurfrågor hindrar oss från att godkänna förslaget snabbt.
Förslaget har stor politisk betydelse. Kommissionens beslut att skapa årliga prioriteringar för vidarebosättning
är ett genomförandebeslut som utgör en del av Europeiska flyktingfondens ekonomiska förvaltning. Med
hänsyn till förfarandena om ”delegerade akter” är vi oroade över att förfarandet skulle försenas avsevärt och
därmed i hög grad försvåra fondens förvaltning.

Detta är det första steget mot en gemensam ståndpunkt. Vi kommer självklart att granska våra erfarenheter
och det finns planer på att lägga fram ambitiösare initiativ som en del av Stockholmsprogrammet.

Georgios Papanikolaou, för PPE-gruppen. – (EN) Tack för uppdateringen, fru kommissionsledamot. Även
om Rui Tavares inte är med oss vill jag tacka honom för det samarbete vi har haft hittills och för vår politiska
grupp framföra vår positiva hållning till vidarebosättningsprogrammet.

Vi talar om ett enda asylområde och den integrerade flyktinghanteringspolitik som vi behöver.
Finansieringsinstrumentet som ska stödja denna strävan är förstås Europeiska flyktingfonden som vi hittills
inte har utnyttjat i tillräcklig utsträckning. Här finns det utrymme för oss att göra större och bättre insatser.

Det europeiska svaret på de globala vidarebosättningskraven har hittills varit tillräckliga. Jag vill påminna er
om att medlemsstaterna deltar frivilligt. Så här långt har endast 12 av de 27 medlemsstaterna, tillsammans
med de två länder som deltog i denna specifika vidarebosättning, deltagit i vår strävan och siffrorna har inte
varit särskilt uppmuntrande. Under 2009 kom 6 896 flyktingar till Europa med vidarebosättningsprogrammet,
vilket bara motsvarar 8,2 procent av det totala antalet.

Vi behöver därför helt bestämt bättre samordning. Det vi försöker göra genom detta betänkande och genom
det samråd vi har hållit är att ge incitament, att förklara för medlemsstaterna att vi har all anledning att
fortsätta tillämpa och genomföra programmet.

Det viktigaste prioriterade målet är förstås skyddet av de mänskliga rättigheterna och vår faktiska solidaritet
med tredjeländer. Men vi måste förstå att ett annat argument till varför alla medlemsstater bör delta i detta
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program är att vi genom detta program kan sända ett meddelande till alla som behöver att de har all anledning
att välja lagliga kanaler i sina ansträngningar att nå Europa, att nå det europeiska territoriet, för en bättre
framtid.

Olaglig invandring kan även hanteras indirekt genom vidarebosättningsprogrammet under förutsättning
att flyktingarna inte väljer olagliga kanaler och att de väntar på att integreras i sådana program, om det finns
sådana program.

Slutligen vill jag framföra att vi lade fram ett ändringsförslag om intern vidarebosättning av flyktingar som
inte godkändes. Vi räknar med att kommissionen någon gång lägger fram ett initiativ i den här frågan. Dublin
II har belastat vissa länder och det är mycket viktigt att vi driver igenom vidarebosättningsprogrammet med
hjälp av Europeiska flyktingfonden.

Antonio Masip Hidalgo, för S&D-gruppen. – (ES) Fru talman! Jag vill tacka Cecilia Malmström för att hon
kommit hit i dag. Jag vill framföra mitt stöd för betänkandet och för andemeningen i det arbete som utförts
av Rui Tavares, eftersom hans arbete med de icke-statliga organisationerna, med FN:s flyktingkommissariat,
och iakttagelserna av jämförande rätt utanför EU är mycket viktigt.

Dessa erfarenheter är fundamentala. Jag har varit medlem i kommunfullmäktige och jag anser att alla
kommunfullmäktige i Europa bör visa sitt engagemang i den här frågan.

Även om vi befinner oss i en krissituation just nu är det flyktingkrisen som är den svåraste krisen. Det är en
kris som bygger på kollektiv minnesförlust. I Europa och i rika länder har vi glömt att de krig som leder till
flyktingar är krig som vi själva ansvarar för och som våra länder och regeringar ansvarar för. Vi måste få bukt
med denna kollektiva minnesförlust.

Jag samtycker till Cecilia Malmströms ord om att visa engagemang. Det är självklart att vi måste visa
engagemang. En delegation från parlamentet har besökt irakiska palestinier. Självklart har de gjort det, men
vi måste göra en insats för dessa flyktingar.

Jag vill dock framföra följande till Cecilia Malmström med all respekt. Vi måste få bukt med stridigheterna
mellan parlamentet – där hon själv har varit ledamot – och kommissionen om de delegerade akterna. Jag
vill inte att detta betänkande, som i dag generellt sett verkar tas emot väl, ska blockeras på grund av att
kommissionen och parlamentet inte kan komma överens om de delegerade akterna.

ORDFÖRANDESKAP: ROTH-BEHRENDT
Vice talman

Nadja Hirsch, för ALDE-gruppen. – (DE) Fru talman, fru kommissionsledamot! Det vi alla har diskuterat på
det här temat var att vi helt enkelt måste övertyga fler medlemsstater om att delta i programmet. Jag anser
att det finns mycket att åstadkomma i detta hänseende genom att förklara programmet och även betona
dess fördelar, eftersom de som deltar alltid har sagt att de kommer att fortsätta delta och att de välkomnar
programmet.

Det är mycket viktigt att klargöra vilka människor det handlar om. Det handlar om människor som inte
själva är i stånd att komma till Europa. Det är kvinnor, barn och sjuka som befinner sig i flyktingläger utanför
EU och som behöver vår hjälp. Jag anser att det är mycket positivt att vi kommer att fatta beslut om att göra
en större andel av Europeiska flyktingfonden tillgänglig i framtiden.

Samtidigt tror jag också att det är mycket viktigt att dessa pengar inte bara får försvinna i budgeten, om de
betalas till nationella parlament – med andra ord till medlemsstaterna. De måste faktiskt användas till att
bygga upp en hållbar struktur. Pengarna ska överföras till lokala myndigheter och till de städer där
integrationen faktiskt äger rum och där det finns förskolor och bostäder. Det är mycket viktigt att städer och
lokala myndigheter engageras i denna diskussion som våra allierade.

Medlemsstaterna är kanske mer benägna att avvisa detta på kort sikt än de lokala myndigheterna på fältet. I
den förutsägbarhet som det för med sig ser jag en viktig faktor som förenar oss – EU – och dem på fältet som
genomför integrationen. På det hela taget skulle detta säkert hjälpa vidarebosättningsprogrammet framåt,
något som jag anser är mycket positivt. Först och främst finns det en sak som måste framhållas mycket tydligt
och det är att vi inte får glömma medborgarna. Vi måste finna människor och organisationer som banar väg
för människor som vill starta ett nytt liv lokalt och som visar dem hur deras nya stad fungerar eller var den
närmaste simbassängen finns.
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Vi behöver en enighet som sträcker sig tvärs genom samhället om att vi vill delta i ett
vidarebosättningsprogram som är en bra lösning, och att människor faktiskt genomför integrationen på
fältet.

Hélène Flautre, för Verts/ALE-gruppen. – (FR) Fru talman! Jag skulle gärna ha hört vad föredraganden Rui
Tavares har att säga, men det spelar ingen roll. Nu har han äntligen anslutit sig till debatten och det är
huvudsaken. Jag anser att hans arbete för att nå samstämmighet kring utnyttjandet av Europeiska
flyktingfonden, vars syfte är att finansiera och stimulera medlemsstaterna att utveckla sitt
vidarebosättningsprogram för flyktingar, är ett ytterst positivt arbete. Det gläder mig att kommissionsledamot
Cecilia Malmström kraftfullt stöder hans arbete.

Vi måste dock tänka på att de nya siffrorna ger ett perspektiv på fondens räckvidd. Om vi skulle anslå hela
Europeiska flyktingfonden – något jag inte vill att vi gör, eftersom det oundvikligen skulle vara till skada för
finansieringen av förutsättningarna för mottagande för flyktingar och asylsökare i Europa – skulle vi nätt
och jämnt kunna vidarebosätta 20 000 flyktingar i Europa. Den siffran ligger långt från UNHCR:s begäran,
i vilken man har konstaterat att det finns över 470 000 flyktingar över hela världen i behov av
vidarebosättning. Det handlar här om människor som i verklig mening har specifika behov, sårbarheter och
svagheter och som överhuvudtaget inte kan återvända till ursprungslandet. Vi måste därför vara förnuftiga.

Den andra försiktighetsåtgärd som vi enligt min mening måste vidta – eftersom vi har upplevt detta i mitt
land Frankrike – handlar om mediatäckningen av vidarebosättningen av vissa flyktingar. Den fungerar som
ett välgörenhetsträd som döljer en skog av felbehandlingar. Frankrike har just dömts av Förenta nationernas
kommitté mot tortyr för att skicka tillbaka asylsökande till tredjeländer där de riskerar brutal eller
förödmjukande behandling.

Jag anser – och detta är min sista punkt – att vi måste ha dessa försiktighetsåtgärder i åtanke.

Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen. – (FR) Fru talman! Jag vill tala om Schengens
informationssystem. I dag ska vi gå igenom den rättsliga ram inom vilken migreringen från SIS I till SIS II
ska äga rum. Jag anser att varningslamporna blinkar rött på det här temat. Fru kommissionsledamot, det
minsta man kan säga om det är att testerna har varit ofullständiga i det här avseendet.

Ändå framhärdar kommissionen trots motstånd från tre av de stora medlemsstaterna – Frankrike, Tyskland
och Österrike. Som ni vet är vi i Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster lika ståndaktiga när det
handlar om våra förbehåll mot frågan om lagring och de risker det medför för dataskyddet. Jag anser att vi
lever i en ganska surrealistisk tid när de missförhållanden och risker som är kopplade till alla säkerhetsaspekter
i allt högre grad fördöms av experter som vet vad de talar om. Vi måste vidta försiktighetsåtgärder på
dataskyddsområdet för alla medborgare, oavsett vilka de är. Vi måste ha ett minimiåtagande om
filanslutningsrisker. I Frankrike är vi mycket medvetna om de missförhållanden som kan uppstå på grund
av filanslutning.

Fru kommissionsledamot, under de rådande förhållandena kan GUE/NGL-gruppen inte stödja en sådan
migrering.

Gerard Batten, för EFD-gruppen. – (EN) Fru talman! Storbritannien har inte skrivit under Schengenavtalet,
så tekniskt sett vänder sig det här förslaget inte till Storbritannien. Den gamla Labourregeringen ville inte
vara med och den nya liberaldemokratiska/konservativa koalitionsregeringen måste stå utanför. En sådan
plan skulle bara främja fler flyktingar, verkliga eller inte, att komma till EU.

Föreställ er situationen om Turkiet går med i EU. Förmodligen skulle inte bara 72 miljoner turkar få automatisk
inreserätt till de europeiska länderna och till Storbritannien. Även massor av flyktingar från länder som Iran
och Irak skulle ta sig över gränsen till Turkiet och sedan söka vidarebosättning i Europa! Storbritannien
behöver inte gå med i det här projektet, men det ska bli intressant att se vår nya regering brottas med sådana
frågor. Den ena halvan av regeringen, det konservativa partiet, låtsas vara euroskeptiker – vad det nu ska
betyda – och den andra halvan, det liberaldemokratiska partiet, är förbehållslösa EU-förespråkare. Vår nya
premiärminister David Cameron kan lösa sådana problem med ett slag som jag beskrev här i går.

Ökningen av antalet ledamöter härifrån kräver att Lissabonfördraget omratificeras helt. David Cameron kan
helt enkelt välja att inte omratificera det eller välja att senkommet hålla fast vid sin orubbliga garanti och ge
det brittiska folket den omröstning om Lissabonfördraget som de nekades.
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Rui Tavares, föredragande. – (PT) Mina damer och herrar! Det finns flyktingar i världen som varken kan
återvända till sina länder för att situationen är för instabil eller stanna i transitländerna eftersom dessa inte
har skrivit under Genèvekonventionerna och flyktingarna därför exempelvis inte kan arbeta i det landet.

Siffrorna är jämförelsevis begränsade: 200 000 per år. Problemet har redan lösts för några av dessa flyktingar
– vars enda alternativ är att få ett nytt liv i ett tredjeland – genom aktörer på den internationella scenen som
vidarebosätter flyktingar. 80 000 av USA och några av Kanada, Australien, Brasilien och Chile. Vem saknas
på den här listan? Just det: Europa saknas.

Under det svenska ordförandeskapet erkände rådet omdömesgillt att det var nödvändigt att i hög grad öka
antalet flyktingar som vidarebosätts i Europa och talade om siffror så höga som 100 000. Kommissionen
har också omdömesgillt granskat några av uttalandena från Europeiska flyktingfonden för att åstadkomma
en kraftfullare och robustare vidarebosättningspolitik för flyktingar.

Jag har för närvarande två betänkanden från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga
och inrikes frågor: ett medbeslutandebetänkande och ett initiativbetänkande. Vi har fyra nya tillägg för att
korrigera den politik som nuvarande används i medbeslutandeförfarandet. Två av dessa är dock
procedurtillägg.

Det första nya tillägget har ett tvåfaldigt synsätt. Vi arbetar med kommissionens förslag som främst förordar
regionala prioriteringar. Inom de regionala prioriteringarna finns andra prioriteringar som jag skulle kalla
”humanitära”. Vi ansåg det lämpligt att bevara dessa prioriteringar, men att ge dem självbestämmanderätt.
Med andra ord anser vi att Europa måste ha ingripandestrategier när det handlar om vidarebosättning av
flyktingar, något som är mycket viktigt från utrikespolitisk synpunkt. Dessa strategier måste ibland tillåta
ingripande i vissa områden av världen, öppna dörrar till ett bestämt land eller skapa tillitsrelationer i vissa
områden av världen. De måste dock ge medlemsstaterna frihet att reagera på situationer i resten av världen
som är prioriterade humanitärt sett.

Vilka situationer prioriteras? Till exempel tortyroffer, kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld eller
människor som måste vidarebosättas av hälsoskäl.

Det andra nya inslaget är modulering. Syftet är att gå från de tio medlemsstater som just nu vidarebosätter
flyktingar på EU-nivå till att samtliga 27 medlemsstater tillämpar vidarebosättningen. För att uppnå detta
har vi föreslagit att öka den summa som ska anslås per flykting till de nya medlemsstaterna under det första
året, minska det lite det andra året och göra det lika stort som de övriga medlemsstaterna från och med det
tredje året. Detta var villkorligt för det ökade beloppet de första åren – som är de år då det kostar mest att
starta ett nytt vidarebosättningsprogram – och ska användas för att skapa ett hållbart
vidarebosättningsprogram.

De övriga två nya inslagen handlar om proceduren. Det ena ger kommissionen möjlighet att inleda ett
nödförfarande för att vidarebosätta flyktingar från ett givet område i världen, där det har förekommit en
humanitär katastrof eller krissituation. Det förfarande vi hade tidigare utfördes på årsbasis, men katastrofer
och humanitära kriser följer uppenbarligen inte någon tidtabell. Det fjärde nya inslaget handlar om de
delegerade akterna, och här måste jag förtydliga för er Cecilia Malmström, att parlamentet kan hantera
argument om tidtabeller och procedurer mycket effektivt, och att vi försäkrar er att vi kommer att vara
snabba med att besvara delegerade akter. Vi försäkrar också att det tidigare samrådet och debatten som vi
föreslog med exempelvis utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,
utskottet för utrikesfrågor och utvecklingsutskottet, kan förhindra meningsskiljaktigheter mellan parlamentet
och kommissionen om de regioner som är prioriterade från vidarebosättningssynpunkt.

Vi kan inte godta att kommissionen – som fördragens väktare – informerar oss om att de delegerade akterna,
som det inte har några rättsliga invändningar mot, inte får antas inom ramen för detta beslut, som är så
viktigt från utrikessynpunkt och humanitär synpunkt, bara för att akterna verkar byråkratiska för
kommissionen medan vi inte anser att de är det.

Som vi ser det och som vår rättsavdelning uppfattar det är detta beslut en del av de delegerade akterna och
som sådant anser vi att det är kommissionens uppgift att argumentera för godkännandet av de delegerade
akterna här, i egenskap av fördragens väktare, och inte göra invändningar som just nu bara är procedurmässiga.
Först och främst anser vi att dessa frågor inte får hindra oss från att uppnå vårt gemensamma mål: att
vidarebosätta fler flyktingar i EU.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Fru talman! Det planerade vidarebosättningsprogrammet fyller ett stort och
mångårigt tomrum. Jag är i själva verket förvånad över att det här programmet inte har funnits på EU-nivå

18-05-2010Europaparlamentets överläggningarSV14



tidigare. Det finns länder som redan har föregått med gott exempel genom att driva mycket effektiva
vidarebosättningsprogram. Ett exempel är USA som har samlat omfattande erfarenhet på det här området.
Vi kan lära oss mycket av dem.

Dessa typer av program är viktiga eftersom de visar EU:s vilja att visa sin mänskliga sida med flyktingar över
hela världen. Men programmens andra viktiga syfte är att bromsa tillströmningen av illegala invandrare i
EU, inklusive dem som behöver skydd.

Vidarebosättningsprogrammet som ska införas i dag kan därför användas för att vidarebosätta internationella
personer som söker skydd i Libyen. Då behöver dessa personer med all sannolikhet inte ta sig över Medelhavet
och därmed riskera sina liv. På detta sätt skulle vi hjälpa både dem och de EU-länder som bär en
oproportionerligt stor börda.

Det behöver knappt nämnas att programmet måste användas tillsammans med ett annat program, vars syfte
är att hjälpa EU-länder som bär en oproportionerligt stor börda på grund av invandringsströmmarna. Vi
måste visa dessa länder att vi är villiga att inrätta ett program som tillåter omplacering av människor som
beviljats internationellt skydd till andra europeiska länder.

Men än så länge är detta fortfarande ett pilotprojekt för Malta. Jag skulle dock vilja se att projektet görs
permanent och att det utökas till de andra EU-länder som behöver det.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Som föredragande för gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och
demokrater i Europaparlamentet för SIS-frågan kommer jag att tala om detta ärende. För det första vill jag
gratulera Carlos Coelho till den stora insats han har gjort för detta och särskilt för den konsekvens han har
visat i slutförandet av de två betänkandena. Jag vill även tacka kommissionsledamot Cecilia Malmström,
eftersom kommissionen har börjat visa viss öppenhet efter att hon tillträdde sin tjänst.

Det som har oroat oss och som fortfarande oroar oss är misslyckandet med att hålla tidsfristerna för
genomförandet av SIS II. Parlamentet har framfört sin ståndpunkt om förseningarna vid flera tillfällen,
framför allt när det gäller kommissionens oförmåga att fastställa ett exakt datum för när verksamheten ska
startas. Vi vet faktiskt inte heller säkert om de tester som har utförts var framgångsrika eller inte, och det
reser tvivel om hur projektet hanteras.

Det är Europaparlamentets skyldighet att övervaka hur gemenskapen använder sina pengar, och förslaget
om att placera de medel som ska anslås till utvecklingen av SIS II under budgetåret 2011 i en reserv är en
normal säkerhetsåtgärd. Parlamentet måste rådfrågas kontinuerligt och informeras om fortgången för
SIS II-projektet, något som vi inte kan göra avkall på till följd av brist på politisk vilja eller ledningskapacitet.
Det måste uppfylla de nuvarande kraven, stödja dataskydd och uppfylla kostnadsnyttoprincipen, och
utvecklingen ska äga rum inom de exakta tidsramar som har fastställts för genomförandet.

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). – (EN) Fru talman! Även jag ska tala om Schengens informationssystem.
Först och främst vill jag tacka Carlos Coelho för hans utmärkta arbete och jag vill betona att min grupp –
redan från början – var mycket försiktig med att godta SIS II på grund av de många konsekvenser det har för
dataskyddet.

Nu verkar det som om den långdragna SIS II-historian är långt från avslutad. Vi ser tidsfördröjningar och
överskridna kostnader samtidigt som vi inte har några positiva resultat. Vi har inte ens någon enighet kring
utvärderingen av testresultaten, eftersom Österrike, Tyskland och Frankrike anser att de har misslyckats.
Enligt vår mening är föredragandens förhållningssätt fullständigt korrekt. Vi måste vara ärliga och erkänna
att det nuvarande projektet kan misslyckas och vi måste diskutera alternativ. Vi bör även noga undersöka
anledningarna till misslyckandet. Om vi måste investera ytterligare 30 miljoner euro borde parlamentet få
all nödvändig information för ett välorienterat samtycke.

Vi måste även stödja en tidsfristklausul. Vi kan inte fortsätta investera pengar i ett livslångt projekt. Självklart
bör det finnas en viss flexibilitet, men vi måste ha tydliga utvärderingskriterier och reagera snabbt om något
åter går fel.

Cornelia Ernst (GUE/NGL). – (DE) Fru talman! Först och främst vill jag säga att jag anser – och jag talar här
om Schengens informationssystem – att EU inte bör driva en politik som bygger på önskningar utan en
politik som baseras på verkligheten. När det handlar om Schengens informationssystem innebär det att vi
måste ta hänsyn till att testerna – som har kallats det första etappmålet – har misslyckats.
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Efter åtta års mixtrande vet vi att syftet med åtgärden som föreslagits av kommissionen – migreringen från
SIS I+ till SIS II – inte kan slutföras av medlemsstaterna på grund av tekniska och rättsliga skäl. Det är inte
min bedömning, utan Förbundsrepubliken Tysklands bedömning. Det är ståndpunkten i mitt hemland, och
det är en ståndpunkt som jag förresten delar fullt ut. Hittills har 90 miljoner euro slösats bort på den här
planen och kommissionen skulle vilja göra av med mer. Vi vill inte att tidsfristen förlängs till 2013, och det
vill vi gärna säga rakt ut. I stället vill vi att man överger det här systemet och börjar leta efter ett alternativ.

För det andra är det tyska vänsterpartiet i grund och botten kritiska mot SIS II – det vill jag också poängtera
vid denna avgörande tidpunkt – eftersom åtkomsten till systemet utökas dramatiskt till exempelvis
underrättelsetjänster. I Tyskland är det ett krav att underrättelsetjänster och polis hålls åtskilda. Om
underrättelsetjänsters och polisens uppgifter blandas innebär det att hela systemet dras inför Tysklands
författningsdomstol. Det är något jag behövde ta upp, i varje fall ur tysk synvinkel. Vi motsätter oss också
SIS II, eftersom det handlar om insamling av ofantliga mängder data samt insamling och registrering av
biometriska uppgifter. Det är varken ändamålsenligt eller proportionerligt.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Syftet med
att definiera en ram för konsekventa strategier med en vilja om att uttrycka verklig solidaritet mellan
medlemsstaterna är ett framsteg i samordningen av gemenskapens politik om migrationsströmmar. Ändå
utgör denna åtgärd en del av en större process vars syfte är internationellt skydd av flyktingar. Om det civila
samhället med fördel kan engageras i processen verkar denna åtgärd närbesläktad med den nära förestående
aktiveringen av det europeiska stödkontoret för samarbete i asylfrågor.

Vi måste genast skapa en lista över prioriteringar och mål som ska uppnås med tidsplan och specifika
incitamentsåtgärder. Vi måste även anslå särskild finansiering för att öka antalet medlemmar som deltar i
programmet. Just nu är det bara tio. Vi får inte heller glömma behovet av hälsoskydd som ska komplettera
socialförsäkringsskyddet till människor som ofta är utslitna på grund av det tillstånd av extrem svaghet de
befinner sig i.

En datoriserad databas ska även göra det möjligt att spåra alla processer som införs för att skydda familjen
som enhet under vidarebosättningsprocessen. I det här sammanhanget kan samarbetet med medlemsstaterna
vara helt avgörande för att se till att processerna är effektiva och flexibla. Vi vill ha ett mer rättvist och realistiskt
EU som i synnerhet tar hänsyn till insatserna från medlemsstaterna i Sydeuropa.

Med tredjeländer är det helt avgörande för EU att ta ansvar för att definiera samarbetsavtal som Italien nyligen
gjorde med Libyen och Niger. Vi anser att detta sätt är det enda möjliga sättet, om vi ska kunna gå från en
solidaritet som hittills alltför ofta bara har varit en fasad till en verklig solidaritet mellan EU-länderna i den
totala hanteringen av migrationsströmmar.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Först vill jag tacka Rui Tavares för hans arbete på området för
flyktingpolitik. I detta ögonblick vill jag även framföra min besvikelse över att mindre än hälften av alla
medlemsstater i EU har officiella vidarebosättningsprogram för flyktingar från tredjeländer.

Vidare – som man har framfört här många gånger – är dessa program inte tillräckligt samordnade. Som ett
resultat av den låga samordningsnivån och samordningen mellan unionens medlemsstater är kostnaderna
för vidarebosättningen också höga vilket självklart också gör att tanken inte är särskilt lockande.

Jag tror dock fullt och fast på att européerna med tillräcklig politisk vilja kan skapa ett effektivt, rättvist och
enhetligt vidarebosättningsprogram. I detta syfte är det mycket viktigt att inte bara skapa själva programmet,
utan även en särskild fond för vidarebosättning av flyktingar i unionen. Detta paket skulle finansiera inrättandet
av nationella vidarebosättningsprogram där sådana inte redan finns liksom samordning av aktiviteter på
central nivå. Jag anser att det europeiska stödkontoret för samarbete i asylfrågor vore den perfekta
samordnaren.

Indrek Tarand (Verts/ALE). – (EN) Fru talman! Jag vill tacka alla som har arbetat mycket hårt på denna till
synes evinnerliga SIS II-historia: Carlos Coelho och alla ute på fältet.

Frågan om återkommande förseningar och överskridna kostnader är mycket oroande. Vad annat än detta
kan vara mer träffande om José Manuel Barrosos ledningsförmåga under sin första kommission? Jag anser
att vi borde dra de lärdomar vi kan av detta här i dag och tillämpa dem på skapandet av en ny IT-byrå som
skulle kunna placeras i Tallinn. Detta skulle vara en situation som alla vinner på. De franska kollegerna kunde
förvara servrarna i Strasbourg, medan det nya programmeringsarbetet skulle utföras i Tallinn av kompetenta
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specialister till låga förvaltningskostnader. Då undviker man monopol, följer principen om EU-integration
samtidigt som man garanterar dataskyddet.

Slutligen vill jag framföra mitt förtroende för kommissionsledamot Cecilia Malmströms förmåga att lösa
dessa komplicerade frågor.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Fru talman! Jag ska fatta mig kort.

Först vill jag gratulera Carlos Coelho. Processen skulle vara avslutad före den 30 september, så de rättsliga
instrumenten måste ändras innan de löper ut.

För det andra finns det inget förslag från kommissionen om en tidsfrist eller om att stryka klausulerna om
giltighetstiden från de ursprungliga förslagen.

För det tredje behövs en övergångsperiod för migration, som vid behov kan utvidgas genom
kommittéförfarandet.

För det fjärde är inte processen föremål för parlamentets kontroll, vilket jag tycker är mycket illa.

För det femte har vi ännu inte fått resultatet av testerna av andra generationen av Schengens
informationssystem, och parlamentet måste informeras om detta.

För det sjätte, och på grundval av vad jag nyss sagt, ställer jag mig bakom föredragandens förslag och varning
om att revisionsrätten kommer att ingripa om projektet skulle misslyckas.

Jag vill också gratulera Rui Tavares till hans betänkanden om Europeiska flyktingfonden och ett gemensamt
vidarebosättningsprogram. Det största problemet är bristen på solidaritet inom unionen. Vi måste vara
försiktiga med ekonomiskt stöd till medlemsstater som tar emot flyktingar för första gången, särskilt på
grund av risken för diskriminering. De åtgärder som Rui Tavares föreslår, och som jag stödjer, kräver en
detaljerad finansiell förstudie.

Sylvie Guillaume (S&D). – (FR) Fru talman, mina damer och herrar! Det är i många avseenden viktigt att
vi i morgon röstar för en ändring av Europeiska flyktingfonden, och det är denna fråga som jag vill lyfta fram
här och nu, samtidigt som jag vill gratulera Carlos Coelho och Rui Tavares till deras inlägg och deras arbete.

Omröstningen om Europeiska flyktingfonden kommer att visa hur viktigt det är att medlemsstaterna i
Europeiska unionen tar sitt ansvar när det gäller vidarebosättning och avhjälper en dubbel brist – dels i fråga
om antalet länder som förbundit sig till programmet och dels mottagningskapacitet i varje land. Glöm inte
att vi här talar om flyktingar som ofta knappt tolereras i de länder som har tagit emot dem och som lever
under förhållanden som snabbt kan leda till tragik om inte lösningar hittas snabbt.

Tack vare dessa nya metoder kan vi nu faktiskt ge utsatta människor större säkerhet, så länge – och jag
betonar detta – var och en av de medlemsstater som berörs av Europeiska flyktingfonden använder medlen
korrekt och på ett öppet sätt, vilket är något som jag vet att kommissionsledamot Cecilia Malmström är
mycket angelägen om. Det kommer att bli svårt att anta utmaningen när vi vet vilket ljumt mottagande
medlemsstaterna kommer att ge den nya åtgärden, och även här vill jag framhålla kommissionsledamot
Malmströms beslutsamhet.

Slutligen vill jag betona att integrationen av flyktingar är en av nycklarna till framgång för detta projekt. Ju
mer vi förbereder och förklarar flyktingarnas ankomst, desto större är chansen att den kommer att accepteras
och genomföras under bästa möjliga förhållanden, och desto mer kommer medlemsstaterna – hoppas vi –
att engagera sig för vidarebosättning. Det är därför som vi i parlamentet måste rösta med överväldigande
majoritet för dessa ändringar av Europeiska flyktingfonden.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Fru talman! I många medlemsstater, däribland mitt hemland Österrike, vet
folk inte längre var man ska placera nya asylsökande och befolkningen motsätter sig med rätta nya
flyktingmottagningar. Hur kan det komma sig att man trots detta fortfarande främjar vidarebosättning av
flyktingar i EU? Planen att släppa in asylsökande till EU när de redan har flytt till ett angränsande tredjeland
som Ukraina, eftersom levnadsstandarden här är högre, är alltså fullständigt obegriplig. Särskilt under dessa
tider av ekonomisk kris kan man inte annat än skaka på huvudet när man ser förslag som detta.

Om ni frågar mig är hela EU:s asylkoncept en katastrof. Enligt det här konceptet kan en asylsökande som
först plockas upp i Rumänien sedan skickas tillbaka dit för bedömning och för en asylprocess. Tanken att
ge grundläggande socialbidrag till asylsökande på samma höga socialförsäkringsnivå som medborgarna i
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den mottagande medlemsstaten är orealistisk och dyr. EU bör ge asylskydd till alla som verkligen behöver
det, till dem som verkligen är i nöd, men vi bör inte öppna slussarna för ekonomisk invandring.

Vad vi behöver är bättre skydd av de yttre gränserna, snabba, obyråkratiska förfaranden och, naturligtvis,
en konsekvent strategi för återsändande.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Grundprincipen bakom EU:s engagemang i asylfrågor är att skapa
en högre grad av samarbete och solidaritet mellan medlemsstaterna. Detta kan inte uppnås inom de enskilda
länderna. Den ökade strategiska användningen av vidarebosättning kräver ett gemensamt EU-initiativ. Det
krävs ett sunt, riktat program som ska vara effektivt och av god kvalitet. Detta program kommer att ge en
lämplig ram för medlemsstaternas deltagande i processen för flyktingars vidarebosättning.

Medlemsstaternas insatser för att ta emot flyktingar måste stödjas och uppmuntras med ytterligare ekonomiska
incitament. Åtgärderna ger oss möjlighet att visa större solidaritet från EU:s sida i den globala flyktingfrågan.
Vi kommer också att uppmuntra ett stort antal medlemsstaters deltagande i denna process.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Jag vill först av allt börja med en kommentar till min kollega från
vänster. Jag tror att det omvända exemplet också gäller: när en engelsman eller irländare begår ett brott i mitt
land, bör det vara möjligt att skicka tillbaka honom.

Genomförandet av andra generationen av Schengens informationssystem har blivit försenat och det verkar
som om det inte införs före utgången av 2011. Därför skulle jag vilja fråga kommissionen vilka följder detta
får för tidsplanen för de länder som ännu inte ingår i Schengenområdet, men som är på väg att ansluta sig.

Det är oacceptabelt att kommissionen ännu inte kan ge ett exakt datum för lanseringen av SIS II, och det
väcker många farhågor om hur projektet sköts. De extra kostnader och behovet av nya investeringar som
kommer att uppstå om övergången till SIS II misslyckas och i stället integreras i beredskapsplanen SIS I +
RE, kommer att kräva en mycket hårdare budgetkontroll, särskilt för det nya organ som ska ansvara för
reglering och samordning av genomförandet av SIS, VIS och Eurodac.

Morten Messerschmidt (EFD). – (DA) Fru talman! För ett år sedan var alla vi ledamöter mitt uppe i en
valkampanj och försökte antingen få eller behålla våra mandat, och jag vet att i många länder spelade
Schengenfrågan en oerhört viktig roll i valkampanjerna. Det finns nu ett massivt missnöje bland väljarna,
bland EU:s medborgare, mot EU:s sätt att hantera dessa frågor. Den bristande kontrollen vid de inre gränserna,
den mycket bristande kontrollen vid de yttre gränserna, den helt otillräckliga kontrollen av invandringen
och det spöke som lurar på oss om knappt ett år med tanke på frågan om kommissionen kommer att
godkänna att även Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Schengen.

Jag hör folk säga att vi måste visa solidaritet, men ärligt talat, vem är det vi ska vara solidariska med? Vem är
det som måste visa solidaritet? Vi ser ett massivt utnyttjande av det system som både EU och medlemsstaterna
har inrättat och det är kanske på tiden att vi också visar lite solidaritet med de medborgare som får leva med
kommissionens och medlemsstaternas misslyckade politik.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Att skapa en gemensam EU-politik för
asyl och vidarebosättning innebär att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras samtidigt som den
illegala invandringen begränsas.

Jag tackar därför föregående talare och Cecilia Malmström. Vi har nu ett värdefullt verktyg, särskilt för
länderna med Medelhavskust – exempelvis Italien som hittills inte har kunnat förlita sig på vare sig verklig
solidaritet medlemsstater emellan eller en rättvis ansvarsfördelning. Denna politik måste stödjas av en lämplig
budget, men också genom tillförlitliga kontroller av de program som genomförs med en korrekt uppföljning
och kartläggning av god praxis.

Ett sista ord i frågan om mänskliga rättigheter. Vi måste prioritera de mest utsatta, barn, kvinnor som är offer
för människohandel, utnyttjande och våld, bland annat könsstympning, men jag vet att kommissionsledamot
Cecilia Malmström har grepp om detta.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Fru talman! Det verkar som om Europeiska unionen för närvarande har tillgång
till otroliga finansiella resurser. Efter stödpaketet på 750 miljarder euro ska vi nu återigen lägga enorma
summor på migrationsfrågan, men inte på exempelvis återsändande eller på att säkra våra gränser – de så
kallat säkra Schengengränserna är i varje fall lika fulla av hål som en schweizerost. Nej, nu ska vi tillhandahålla
6 000 euro per person för att få ett frivilligt mottagande av flyktingar från tredjeland.
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Om nu EU verkligen har de pengar som krävs för detta liggande någonstans, vill jag be er att i stället ge stöd
till europeiska familjer – då kanske födelsetalen skulle börja stiga. Det skulle då äntligen ta kål på argumentet
att vi behöver invandringen för att motverka bristen på barn. I stället för att bara öppna slussarna för
invandringen bör vi äntligen börja tillämpa Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning korrekt
och den är naturligtvis inte tillämplig på den nuvarande armén av ekonomiska invandrare. Om vi nu vill
spendera flera miljoner euro skulle vi i stället kunna använda dem på gränsskyddsorganet Frontex, hellre än
på den bottenlösa brunn som Schengens informationssystem verkar vara.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Jag vill säga något om Schengens informationssystem. Vi vet att detta system
har tagit relativt lång tid att utveckla och har kostat en massa pengar. Dessutom ökar kostnaderna för
genomförandet ständigt och vi känner fortfarande inte till testresultaten.

Det kanske skulle vara lämpligt att granska det arbete som hittills lagts ner på detta system, att överväga om
systemet är hållbart och om vi verkligen kan slutföra det på ett sätt som gör det användbart för unionen.
Sedan kan vi besluta om hur vi ska gå vidare.

När det gäller vidarebosättningsprogrammet håller jag med om att det är nödvändigt att utarbeta en
lagstiftningsnorm som kan begränsa den olagliga invandringen till Europeiska unionen, och som kan fastställa
villkor för den lagliga invandringen.

Kanske borde vi dock använda oss av erfarenheterna från våra kolleger i utvecklingsländerna, som säger att
inte all migration, inte alla resor deras landsmän gör till Europeiska unionen, sker på grund av de
säkerhetsrestriktioner dessa människor utsätts för. Ofta ligger det ekonomiska skäl bakom.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Fru talman! Jag vill bara kommentera ett par saker i Vladimir Maňkas
betänkande. Jag kom överens om detta med er kollega tidigare. Jag vill mycket tydligt uttrycka mitt motstånd
mot en ökning av sekretariatsersättningen, särskilt det planerade beloppet 1 500 euro. Jag är också starkt
emot varje ökning av personalstyrkan i parlamentet och om det efter utvärderingen skulle beslutas att
ytterligare 1 500 euro per månad för sekretariatsersättningen ska göras tillgängliga skulle det helt enkelt
vara ett hån mot skattebetalarna.

(Talmannen avbröt talaren)

Talmannen. – Martin Ehrenhauser, ert inlägg gäller fel fråga. Det här är den gemensamma debatten omn
Schengenavtalet. Jag är ledsen att ni inte fick ordet i fråga om Vladimir Maňkas betänkande, men tyvärr måste
vi gå vidare nu.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Jag vill för det första gratulera Carlos Coelho till ytterligare två lyckade betänkanden.
För det andra finns det nu ingen återvändo från SIS II. Om vi vill ha ett säkert system, måste SIS II införas
och därför anser jag att vi måste fortsätta med dessa åtgärder och ge kommissionen vårt stöd i frågan. Jag
vill påminna alla om att den nya visumkodexen föreskriver att biometriska uppgifter ska anges i systemet.
SIS I+ ger inte denna garanti. Tack vare SIS II kommer vi i framtiden att kunna kontrollera uppgifterna snabbt.
Så inom detta säkerhetsområde får vi inte sluta arbeta på SIS II. Vi kan naturligtvis hoppas på att arbetet blir
effektivare och mer framgångsrikt.

Jag vill också påminna om att det inte var så länge sedan vi antog åtgärder som gör det enkelt att resa inom
Schengenområdet med ett långtidsvisum. Arbetet med SIS II måste fortsätta också i detta sammanhang. Vi
vill stödja kommissionen i den frågan och hoppas att arbetet kommer att gå snabbare och bli mer effektivt,
och vi bör önska kommissionen framgång i sammanhanget. Tack för ordet.

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag vill tacka alla ledamöter för ert stöd
och synpunkter på dessa två olika, men mycket viktiga, frågor.

Jag börjar med SIS II som naturligtvis – och det är jag den första att erkänna – har blivit en utdragen historia,
som någon sade. Det är ett komplicerat och mycket svårt ärende. Förmodligen finns det en del som kunde
ha gjorts bättre tidigare, men sedan jag tillträdde har jag verkligen försökt hantera detta så öppet och grundligt
som möjligt. Kommissionen har till punkt och pricka följt den färdplan som angetts av rådet, och rådet
enades om slutsatser vid sitt senaste möte. En del medlemsstater var skeptiska men alla var överens om att
Milestone 1-testet var lyckat. Just nu arbetar vi med de olika experterna för att bedöma och definiera
medlemsstaternas slutliga krav för att deras operativa behov ska kunna mötas och för att utforma en mer
konkret tidsplan och väg framåt. Vid rådets möte den 3 och 4 juni kommer jag att lägga fram förslaget för
ministrarna för diskussion och frågan kommer att bedömas ytterligare efter sommaren. Vi kommer naturligtvis
att vara öppna och samarbeta med Europaparlamentet och föredraganden hela tiden.
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För att besvara frågan om de nya medlemsstaterna, så kommer Bulgarien och Rumäniens anslutning att
hanteras via SIS I för alla. Under tiden görs specialarrangemang för Bulgarien och Rumänien.

Vi förbereder för ett förhoppningsvis framgångsrikt Milestone 2-test av SIS senare i höst. Fram till dess att
detta är framgångsrikt genomfört håller vi kontakterna och möjligheterna öppna för att upprätthålla en
beredskapsplan för framtiden. Vi hoppas att den inte kommer att behövas, men vi har förberett oss för detta
också. Jag vill tacka alla ledamöter, i synnerhet Carlos Coelho, för ert stöd och försäkra er om att kommissionen
arbetar för största möjliga öppenhet och engagemang gentemot Europaparlamentet i denna fråga.

När det gäller vidarebosättning, instämmer jag helt med Simon Busuttil, som uttryckte förvåning över att
detta inte redan fanns. Det är naturligtvis ett mycket bra initiativ att samla medlemsstaternas resurser och
uppmuntra till ytterligare engagemang i globala sammanhang för att lindra trycket i flyktingläger efter en
kris eller i ett nödläge. Vi kan inspirera medlemsstaterna till att använda medlen på ett mer intelligent sätt
och samordna sig med UNHCR. Detta är naturligtvis något som verkligen skulle kunna stärka vår roll på
den globala scenen, men det kan också göra en verklig skillnad för de människor som är fast i en mycket
svår situation. Enligt UNHCR:s beräkningar fanns det under förra året ett behov av vidarebosättning för 747
000 personer. Som Hélène Flautre sade så kan vi bara hjälpa till, men behoven är enorma. Jag tror det finns
ett brett samförstånd om målet och syftet med denna fond, och jag hoppas att vi kan hitta en lösning på
procedurfrågorna mycket snart så att förslaget kan antas utan dröjsmål.

Flera ledamöter har hänvisat till den interna solidariteten. Detta är naturligtvis relaterat, men det är ändå en
annan fråga. Jag håller med om att det behövs, också. Kommissionen har redan lämnat en del förslag om
detta. Vi har föreslagit en tillfällig mekanism för upphävande i Dublinförordningen och vi har inrättat ett
europeiskt stödkontor som kommer att öppnas i Malta senare i år. Vi har pilotprojektet i Malta som vi håller
på att utvärdera. Jag håller med om att vi bör försöka hitta sätt att permanenta det och att involvera fler
medlemsstater. Detta hänger naturligtvis på medlemsstaternas vilja att bidra, men kommissionen kommer
att titta på projektet och på en allmän intern solidaritetsmekanism för EU som vi ska presentera nästa år. Vi
kommer alltså att återkomma till den diskussionen, som skiljer sig något från EU:s vidarebosättningsprogram,
men som också är mycket viktig.

Tack så mycket Carlos Coelho, Rui Tavares och Alexander Alvaro för ert arbete med dessa två mycket viktiga
ärenden. Jag ser fram emot att samarbeta med er för att avsluta dem så fort som möjligt.

Carlos Coelho, föredragande. – (PT) Tack så mycket för de positiva kommentarerna från flera kolleger. Till
Cecilia Malmström vill jag gärna säga att vi här i parlamentet är medvetna om att ni har ärvt frågan och att
vi har fullt förtroende för er intelligens och er förmåga att göra det bästa av den. Vi uppskattar även det ni
gjort för öppenhet, som min kollega Ioan Enciu faktiskt påpekade på ett mycket förtjänstfullt sätt.

När det gäller tidsfristen ger vi ut fel signaler om de nya migreringsinstrumenten inte får någon deadline.
Efter alla förseningar är det orimligt att förlänga kommissionens mandat på obestämd tid. Jag förstår att
kommissionen inte kan förbinda sig till de mål som föreslås av parlamentet, men vi kommer att fastställa
målen och om processen av någon anledning inte är klar vid den tidpunkten får ni komma tillbaka till
parlamentet och begära en förlängning och förklara varför det behövs. Att bara förlänga kommissionens
mandat utan tidsfrist vore en förfärlig signal efter alla förseningar, både för institutionerna och för
EU-medborgarna.

Jag håller med om att stödgruppen för det globala programmet inte bör vara en församling. Jag förstår därför
kommissionens förbehåll mot att begränsa tillträdet till dess arbete, och jag kan bara hålla med. Parlamentets
förslag var följden av ett mindre gynnsamt utkast till kommissionens ursprungliga förslag eftersom
kommissionen, samtidigt som den vill begränsa stödgruppens sammansättning, gick med på att någon annan
tjänsteman från kommissionen, rådet eller medlemsstaterna kunde få delta. Detta väcker den fullt berättigade
frågan om varför tjänstemän från kommissionen och medlemsstaterna får delta men inte tjänstemän från
parlamentet? Om vi begränsar detta organ till enbart dess funktioner tror jag att vi alla kan komma överens,
särskilt med de garantier kommissionen har gett om större öppenhet.

Rui Tavares, föredragande. – (PT) Fru talman! Mitt tack går till ledamöterna som har deltagit i debatten och
till kommissionsledamoten. Jag anser att om det finns någon samsyn om vad som behövs när det gäller
frågan om vidarebosättning för flyktingar är det därför att vi förstod att vi för en gångs skull i diskussionen
om invandring har ett problem som vi kan lösa – och vi vet alla hur svår den diskussionen och diskussionen
om asyl och flyktingar är i Europa. Vi kan lösa det för oss själva och för flyktingarna. Alla som besökt ett
flyktingläger vet ju att det finns barn där som förlorar ett, två, tre års skolgång som de skulle ha kunnat
genomföra i Europa. Det ger oss enligt min mening en fingervisning om hur angelägen denna debatt är.
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Jag hoppas också att frågorna om förfarandet snart kommer att lösas, i enlighet med det som står i fördraget,
eftersom vi alla vet att det vi har inte är tillräckligt. Vi vet alla att det inte räcker med att anslå en del av
budgeten för att vi ska få ett verkligt vidarebosättningsprogram. Det är i själva verket just denna typ av fråga
som vi siktade på med det initiativbetänkande som vi också diskuterar här i dag och som handlar om kvalitet:
kvalitet är en viktig del i integrationen av flyktingar och kräver multilaterala insatser, där icke-statliga
organisationer, lokala aktörer och lokala myndigheter medverkar. Med det upplägget måste vi också lösa
många av de byråkratiska samordningsproblem som vi har i dag.

Om processen för dessa barn som befinner sig i flyktingläger och som inte går i skolan och som borde ha
rätt till vidarebosättning tar lång tid får vi veta av aktörerna i flera medlemsstaters gränsorgan att det beror
på att det tar lång tid för medlemsstaterna att samordna sig för att till exempel kontrollera transithandlingarna,
vilket i princip kan göras med hjälp av ett instrument som vi i initiativbetänkandet har föreslagit ska införas
av Europeiska stödkontoret för samarbete i asylfrågor. Stödkontoret är en vidarebosättningsenhet med
begränsad personal men med personer som ständigt arbetar med vidarebosättning, som vet hur man kan
utbyta information om bästa metoder, som vet hur de nya medlemsstaterna ska introduceras till
vidarebosättningsmekanismerna och som vet hur man samordnar till och med EU:s utrikestjänst för att
underlätta vidarebosättningsprocesserna.

Eftersom vi redan har beslutat att dessa personer ska få vidarebosättning finns det ingen anledning för oss
att dröja med att ta itu med de byråkratiska hindren så att vi verkligen kan integrera dem på europeisk mark.

Talmannen. – Den gemensamma debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum kl. 12.00 i dag.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Stavros Lambrinidis (S&D), skriftlig. – (EL) Vi röstar i dag om antagandet av ett gemensamt
vidarebosättningsprogram för EU för asylsökande från problemtyngda tredjeländer i EU. Det är dock en
annan debatt som behöver föras. I över tio år har Europa upplevt ett inflöde av ett stort antal flyktingar och
invandringsvågor. Sydeuropa har fått axla hela bördan av den europeiska humanismen, vilket blev övermäktigt
för en tid sedan. EU har visserligen – med rätta – en fond för tredjeländer men ingenting för medlemsstaterna.

Detta erkänns åtminstone i föredragandens betänkande. Andra betänkanden, t.ex. om inrättandet av ett
europeiskt stödkontor för samarbete i asylfrågor utgör – åtminstone på pappret – en skyldighet att stödja
stater vars asyl- och mottagningssystem är särskilt hårt belastade på grund av deras geografiska läge. Ett
uttryckligen angett mål är att stödja utvecklingen av en solidaritetsmekanism, t.ex. transport av personer
som har rätt till internationellt skydd inom EU.

Låt oss hoppas att Europa successivt upptäcker solidaritet. Vi måste komma i håg att all fördröjning här
kommer att skada våra oskyldiga medmänniskor.

Jiří Maštálka (GUE/NGL), skriftlig. – (CS) När det gäller Schengens informationssystem vill jag framhålla
att de statliga myndigheterna i Tjeckien samt lokala myndigheter och enskilda politiker, även ledamöter i
Europaparlamentet, ständigt får klagomål från de tjeckiska medborgarna över de omotiverade och
förödmjukande poliskontrollerna och inspektionerna som de ofta utsätts för när de reser till Tyskland, både
vid statsgränsen och inom de vidare tyska gränsregionerna. Denna rutin som den tyska polisen och de tyska
tullmyndigheterna så nitiskt och flitigt följer har en betydande negativ inverkan inte bara på förbindelserna
mellan Tjeckien och Tyskland utan framför allt på de tjeckiska medborgarnas inställning till europeisk
integration. Efter Tjeckiens anslutning till Schengens informationssystem fick de tjeckiska medborgarna
höra att de fritt och obehindrat kunde röra sig inom EU:s territorium, inklusive Tyskland, precis så som det
föreskrivs i och garanteras av Schengensystemet. Enligt min mening är de tyska statliga myndigheternas
beteende mot personer som reser från Tjeckien i en klar majoritet av fallen ogrundat och strider mot den
proklamerade fria rörligheten för personer.

7. Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden
(ändring av förordning (EG) nr 247/2006) (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är betänkandet av Luís Paulo Alves, för utskottet för jordbruk och landsbygdens
utveckling, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr
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247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden
(KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)) (A7-0054/2010).

Luís Paulo Alves, föredragande. – (PT) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Tillåt
mig att påpeka att vi debatterar det första betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
som är föremål för det ordinarie lagstiftningsförfarandet som föreskrivs i Lissabonfördraget. Det är ett
historiskt ögonblick och om kammaren röstar så som jag föreslår kommer det att ge denna nya period med
delade behörigheter i fråga om jordbruket inom Europeiska unionen den bästa möjliga starten.

Det sker just genom medlagstiftning tillsammans med dess yttersta randområden, vilket är en praktisk
demonstration av viljan att bygga en union som förstärks genom sammanhållning, i en anda av aktiv
solidaritet, med respekt för särarterna och skillnaderna i dess delar, som den enda framkomliga vägen att
bygga vårt gemensamma europeiska projekt.

Det sker också genom att införa grundläggande förordningar som gör den många hundra år gamla
sockersektorn i Azorerna mer livskraftig, vilket jag särskilt välkomnar eftersom det är min hemregion. Det
bidrar även till en sund diversifiering av jordbruket i en region som, så som vi vet, ger ett oersättligt bidrag
till Portugals mjölksektor. Vi måste konsolidera den och göra den hållbar.

Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamot Dacian Cioloş och kommissionens höga tjänstemän som
vi har samarbetat och förhandlat med för den öppenhet och flexibilitet de visat. Det spanska ordförandeskapet
har gett allt för att förverkliga vår gemensamma önskan om att uppnå ett avtal vid förstabehandlingen. Jag
vill naturligtvis även tacka våra skuggföredragande i de andra politiska grupperna samt de förträffliga
tjänstemännen vid sekretariatet för parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling, vars
samarbete gjorde det möjligt för oss att uppnå ett resultat som jag betraktar som mycket positivt.

Jag vill även framhålla det avgörande bidraget från Azorernas jordbrukarorganisation samt den regionala
regeringen och republikens regering. De var starkt engagerade och spelade en avgörande roll för att hitta en
lösning för socker från Azorerna.

Förslaget till rådets förordning lades fram den 2 oktober i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,
vid en tidpunkt då det inte fanns några utsikter om att Lissabonfördraget skulle träda i kraft, som fortfarande
väntade på medlemsstaternas ratificering. I detta sammanhang var kommissionens och rådets inledande
tanke att förslaget skulle antas enligt det förenklade förfarandet utan ändringsförslag för att kunna träda i
kraft den 1 januari 2010.

När Lissabonfördraget trädde i kraft ansåg gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater
i Europaparlamentet och jag att parlamentet borde uttrycka sin mening i enlighet med Lissabonfördraget
och ikläda sig sin roll som medlagstiftare, trots den bland de andra politiska grupperna och rådet förhärskande
inställningen att förslaget borde fortsätta enligt det förenklade förfarandet, eftersom de ansåg att förslaget
inte behövde ändras och borde träda i kraft snabbt.

Vi handlade i rätt tid eftersom nya möjligheter har öppnat sig som resultat. Först genom bidraget från utskottet
för regional utveckling och Nuno Teixeiras yttrande – som jag för resten vill gratulera och tacka för den hjälp
han alltid gav under processen – och sedan med mitt betänkande som införde de nya möjligheterna för
socker på Azorerna samt bidraget och stödet från mina kolleger i utskottet för jordbruk och landsbygdens
utveckling.

För det första vill jag säga i detta första anförande att vi inte lyckades få de ändringsförslag som lades fram
av utskottet för regional utveckling och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och som jag
stödde godkända i den överenskommelse som uppnåddes i trepartsdialogen. Det var viktigt att nå en
överenskommelse vid förstabehandlingen och därigenom säkra de förbättringar som redan uppnåtts och
tillgodose behovet av ett snabbt ikraftträdande för att inte äventyra retroaktiviteten från januari i år. Eftersom
utskottet redan förbereder ett dokument om översynen av POSEI, kommer vi säkerligen snart att få tillfälle
att debattera dem.

Talmannen. – Vi har ändrat namnet på skärmen som ni har sett. Tyvärr kunde den berörda
kommissionsledamoten inte komma till oss i tid, vilket vi beklagar eftersom det inte finns något askmoln
för närvarande och eftersom klockan redan är 11.

Kommissionen kan kanske vid tillfälle diskutera frågan om att de behöriga kommissionsledamöterna bör
vara här. Detta är också föremål för ramavtalet. Jag är säker på att Cecilia Malmström kommer att bli en
underbar företrädare.
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Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Tack för er förståelse. Jag vill be om ursäkt
på min kollega Dacian Cioloş vägnar som är försenad och försöker att komma hit så snart som möjligt för
att diskutera med er. Han har bett mig tacka Europaparlamentets föredragande Luís Paulo Alves, och
skuggföredragande för det utmärkta resultat som har uppnåtts när det gäller antagandet av förslaget.

Antagandet är viktigt eftersom det är den första text som antas i det ordinarie lagstiftningsförfarandet för
jordbruk och landsbygdens utveckling efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Ett mycket gott samarbete
har inletts mellan parlamentet, rådet och kommissionen under dessa månader och detta har skapat
förutsättningarna för ett snabbt antagande av förslaget vid förstabehandlingen.

Med denna första erfarenhet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet har min kollega kommissionsledamoten
Dacian Cioloş och hans avdelningar lärt sig mycket och det är en utmärkt förebild för det framtida arbetet.
Antagandet av förordningen är mycket viktigt för de yttersta randområdena eftersom det innebär tekniska
förenklingar och även avvikelser till förmån för flera sektorer: mjölksektorn på Kanarieöarna, Madeira och
Réunion, sockersektorn på Azorerna samt vinsektorn på Madeira och Azorerna.

När det gäller Azorerna, anser jag att de rådande omständigheterna motiverar en ytterligare och gemensam
insats från oss alla – allmänheten, regionala regeringar, nationella regeringar och Europeiska unionen – för
att underlätta en diversifiering av jordbruksverksamheten i den regionen. Diversifieringen måste vara en av
de viktigaste prioriteringarna för randområdena som fördraget har tillerkänt en särskild ställning på grund
av deras särskilda handikapp. Diversifieringen måste tillåta en inhemsk utveckling som ska skapa stabilitet
och välstånd i dessa områden. Efter de försäkringar som mottagits från de portugisiska myndigheterna, som
har åtagit sig att stödja sockerbetssektorn på Azorerna, ger jag därför mitt samtycke till utvidgningen av ett
undantag som redan tidigare har garanterats till förmån för sockerbranschen på Azorerna.

Jag kommer att lyssna till era kommentarer till texten och jag ska efter bästa förmåga besvara era frågor på
min kollegas vägnar.

ORDFÖRANDESKAP: MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Nuno Teixeira, föredragande för utskottet för regional utveckling. – (PT) Herr talman, fru kommissionsledamot!
Först och främst vill jag gratulera föredraganden, min kollega Luís Paulo Alves till hans arbete, särskilt till
hans förmåga att införliva olika bidrag som han fick och som ingenting annat är än respekt för de berörda
yttersta randområdenas intressen.

I min funktion som föredragande för yttrandet från utskottet för regional utveckling välkomnar jag att alla
ändringar som föreslagits accepterades helt av föredraganden och att utskottet för regional utveckling röstade
för samtliga av dem. Syftet med dessa förslag är att förbättra och korrigera vissa aspekter av den gällande
förordningen som är otillräcklig och föråldrad. Av dessa aspekter vill jag framhålla att maximibeloppen för
export och avsändning av bearbetade produkter som får POSEI-bidrag för närvarande beräknas på grundval
av genomsnittet mellan 1989 och 1991.

Förutsatt att betänkandet antas, hoppas jag att kommissionen och rådet kommer att kunna läsa parlamentets
ståndpunkt och inte använda en möjlig framtida översyn av förordningarna om POSEI-systemet som
förevändning att inte acceptera kammarens ståndpunkter och de föreslagna ändringarna, som är av största
betydelse för de berörda regionerna.

Maria do Céu Patrão Neves, för PPE-gruppen. – (PT) På grund av sina permanenta naturliga handikapp
behöver de yttersta randområdena att Europeiska unionen tar en särskild titt på de bästa förutsättningarna
för dem att genomföra sina ekonomiska verksamheter.

När det gäller regioner som Azorerna, som är mycket beroende av jordbruk, behöver den sektorn särskilt
uppmärksammas. Det är i detta sammanhang som vi välkomnar betänkandet om särskilda åtgärder för
jordbruk i de yttersta randområdena. Den version som vi röstade om i utskottet för jordbruk och landsbygdens
utveckling var ganska tillfredsställande. Versionen från trepartsdialogen försämrar obönhörligt arbetsvillkoren
inom sockersektorn, vars exporttilldelning är i det närmaste symbolisk.

Vid en tidpunkt då diversifieringen av jordbruk alltmer accepteras som ett av sätten att minimera sektorns
återkommande kriser är det beklagligt att man i detta betänkande inte uttrycker den tillförsikt och
uppmuntrande som sockerbetsproduktionen och den tillhörande industrin i São Miguel behöver.
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Vasilica Viorica Dăncilă, för S&D-gruppen. – (RO) Jag vill först av allt gratulera föredraganden till de mål
som nämns för jordbruket i de yttersta randområdena. Systemet för jordbruksstöd till EU:s yttersta
randområden är en viktig mekanism för ett fortsatt jordbruk och för underhållet av landsbygdslandskapet.

Jag stöder den pågående översynen av avgränsningen av dessa områden för att ta bort alla inkonsekvenser
i avgränsningen. Enligt min mening kommer tillämpningen av enhetliga kriterier att förenkla genomförandet
av betalningssystemet för de yttersta randområdena på EU-nivå, ge större insyn och trygga en enhetlig
behandling för stödmottagarna. Vi vet alla vilken viktig roll jordbruket spelar i den lokala ekonomin.

Därför anser jag att det är lämpligt att vidta åtgärder i EU:s yttersta randområden för att öka jordbrukssektorns
konkurrenskraft och främja diversifiering. Jag stöder och instämmer helt i de grundläggande målen för de
yttersta randområdena, vilka jag betraktar som relevanta och som har visat sig vara ett effektivt instrument
för ett fortsatt jordbruk i dessa områden.

Riikka Manner, för ALDE-gruppen. – (FI) Herr talman! För det första vill jag tacka och gratulera föredraganden
Luís Paulo Alves till hans utmärkta betänkande. Vår grupp stöder helt denna kompromiss eftersom det är
mycket viktigt och uppenbart att den ekonomiska och sociala utvecklingen av EU:s yttersta randområden
till stor del bestäms av deras avlägsna läge, svåra klimat och geografi samt ekonomiska beroende av ett
begränsat sortiment av varor och tjänster. Detta är mycket viktigt, särskilt nu i en kristid, att vi koncentrerar
uppmärksamheten på en balanserad utveckling av regionerna i Europa och på att uppnå regional och social
sammanhållning.

Vi och Europeiska unionen måste se till att vi är självförsörjande i fråga om jordbruk överallt i Europa. Det
är viktigt för säkerheten och för den biologiska mångfalden. De åtgärder som föreslås i betänkandet ska nu
omsättas i handling och därmed ge permanenta och framför allt långsiktiga resultat överallt i Europa, inklusive
Europas yttersta randområden.

James Nicholson, för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Först av allt vill även jag gratulera föredraganden
till ett mycket bra arbete. Även min grupp kunde stödja överenskommelsen från trepartsdialogen och jag
anser att den kom fram till en bra kompromiss.

Jag anser att de yttersta randområdena i Europa om möjligt bör få det nödvändiga stöd som de behöver för
att kompensera deras läge och de svårigheter som detta medför. Dessa områden har permanenta handikapp
och vi behöver erkänna det. Den ekonomiska krisen och krisen inom mejerisektorn har påverkat dessa
regioner oproportionerligt mycket jämfört med merparten av övriga Europa och det är därför som dessa
områden förtjänar särskild uppmärksamhet.

Jag sympatiserar särskilt med läget i Azorerna, där mejerisektorn är mycket viktig och har haft allvarliga
svårigheter. Att tillåta Azorerna att exportera relativt små mängder socker till EU bör vara ett bra beslut för
det områdets ekonomiska framtid.

João Ferreira, för GUE/NGL-gruppen. – (PT) Herr talman! Det är farligt och oacceptabelt att motivera
förlängningen av återimporten av socker, med de modeller som nu föreslås, med det gradvisa avskaffandet
av systemet med mjölkkvoter. Avskaffandet – som vi har bekämpat och kommer att fortsätta att bekämpa
för att stödja mjölkproducenternas kamp – kommer att få mycket allvarliga konsekvenser för en produktiv
sektor som är grundläggande för Azorernas ekonomi. Tvärtemot vad som sägs kommer det inte att vara
möjligt att minska konsekvenserna med de åtgärder som föreslås för sockerbearbetningsindustrin, särskilt
inte med det gradvisa avskaffande som föreslås. Vad kommer att finnas kvar när dessa fem år har gått?

Det är också viktigt att beakta att processen för omställning av vinodlingar ligger långt efter planerna, inte
minst när det gäller Madeira, och kunde ha äventyrats om incitamenten inte förstärkts. Begränsningarna och
hindren som påverkar de yttersta randområdena är permanenta. Därför måste den praktiska effekten av
erkännanden av områdenas särart vara en uppsättning permanenta stödåtgärder, inte disparata och
tidsbegränsade åtgärder. Det är viktigt att behålla unionens stöd till jordbrukssektorn i de yttersta
randområdena. Och ännu mer så under det rådande socioekonomiska klimatet.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Herr talman, fru kommissionsledamot! Vi har att göra med en reform
som är extremt viktig för de yttersta randområdena. Det är särskilt viktigt vid en tidpunkt då krisen som
påverkar alla, påverkar dessa regioner på ett grundläggande sätt, eftersom de har permanenta strukturella
handikapp som innebär att de behöver dessa ändringar.

Jag ska tala om Kanarieöarna. För Kanarieöarna gäller den viktigaste ändringen leveranser av mjölkbaserade
beredningar avsedda för industriell bearbetning. Vi talar om skummjölkspulver med vegetabiliskt fett som
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är en traditionell produkt för lokal konsumtion som har sålts på Kanarieöarna i över 40 år. Efter en hel del
arbete och trots många svårigheter inrättades en lokal industri som genererade sysselsättning och ett uppenbart
mervärde. Jag vill framhålla detta eftersom arbetslösheten i dessa tider har varit extremt hög, särskilt på våra
öar, och att stödja en liten industri som skapar sysselsättning är inte bara nödvändigt utan en skyldighet.

Förslaget är att behålla leveransen av produkten, som används för lokal konsumtion i små mängder på 800
ton per år. Detta skulle avskaffa den traditionella naturen hos åtgärden, som är av liten betydelse i det globala
sammanhanget, och därför ge industrin stabilitet.

Som jag sade tidigare har de yttersta randområdena betydande handikapp men de måste också betraktas
som en möjlighet för Europa. De olika associeringsavtalen som utarbetas och debatteras för närvarande,
t.ex. frihandelsavtalen med Colombia och Peru och andra där förhandlingarna är på väg att börja, t.ex.
Mercosur, är ett klart hot mot vår jordbrukssektor. Jag tänker på mängder av produkter: tomater, bananer
och animaliesektorn.

Jag har sagt detta många gånger: vi måste uppnå en balans i avtalen. Alla måste ge efter lite grann, så att vi
alla kan vinna. Men under inga omständigheter får en produkt eller en viss sektor bära kostnaden för avtalen.

Slutligen vill jag gratulera föredraganden, Luís Paulo Alves, och tacka kommissionen och rådet som
tillsammans med parlamentet har lyckats komma överens under den första trepartsdialogen om jordbruk.

Patrice Tirolien (S&D). – (FR) Herr talman, mina damer och herrar! När den här texten lades fram för
utskottet för regional utveckling lyckades jag införa idén om en utökning av det undantag som tillåter
produktion av rekonstituerad mjölk i Martinique och Guadeloupe, enligt den förebild för hållbar tillväxtmodell
som visat sitt värde på Madeira.

Tyvärr fanns det inget samförstånd på denna punkt under den senaste trepartsdialogen. Det är beklagligt av
två skäl. När det gäller innehållet erbjuds för det första mejeriproduktionen i de franska utomeuropeiska
departementen många omistliga möjligheter: stärkandet av boskapsindustrin, självförsörjning på ett
baslivsmedel och skapandet av arbetstillfällen. För det andra när det gäller innehållet kunde vårt parlament
som helhet inte komma fram till ett beslut om mitt förslag eftersom det ville anta texten vid förstabehandlingen
via ett informellt förfarande som jag motsätter mig.

Hur som helst kommer vårt arbete med denna POSEI-förordning att fortsätta mycket snart under
halvtidsöversynen av förordningen. På den punkten vill jag återigen begära ett undantag för de andra franska
utomeuropeiska departementen.

Albert Deß (PPE). – (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag är glad över att betänkandet om
särskilda åtgärder för jordbruket i unionens randområden har diskuterats så välvilligt i kammaren.

Under den senaste valperioden var jag skuggföredragande för reformen av sockermarknaden. Vid den
tidpunkten reste utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till ön Réunion där jag besökte ett litet
jordbruksföretag som odlade sockerrör. Utan något stöd skulle detta lilla jordbruksföretag inte kunna existera.
Jag som kommer från det kontinentala fastlandet konstaterade också att dessa jordbrukare i EU:s yttersta
randområden möter särskilda omständigheter.

Vi måste genom vissa regler om undantag erbjuda dessa jordbrukare i alla dessa regioner som hör till EU
framtidsutsikter och se till att de – åtminstone huvudsakligen – kan garantera livsmedelstrygghet i dessa
områden. Det är allas vår sak att bidra till att jordbruket har framtidsutsikter – bland annat genom dessa
bestämmelser om undantag – och att livsmedelstryggheten för lokalbefolkningen säkras. Betänkandet i dess
nuvarande utformning ger goda förutsättningar för att uppnå dessa mål. Mitt hjärtliga tack till alla dem som
medverkade.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Randområdena kännetecknas av
socioekonomiska och strukturella särdrag som bestäms av deras avstånd från marknaderna, isolering,
begränsade areal, topografi, klimatsvårigheter och ekonomiska beroende av vissa produkter. Tre
jordbrukssektorer är särskilt viktiga: sockerbetor, mejeriprodukter och vinproduktion.

Det ekonomiska systemet i dessa områden är beroende av fungerande produktionssystem för var och en av
ovannämnda sektorer, men det kommer att kräva en hel del arbete för att återställa de balanser som har gått
förlorade över tiden och se till att de nödvändiga undantagen finns för tillämpning av lämpliga
marknadsinstrument.
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Herr talman, fru kommissionsledamot! Det är med stor oro som vi hör om de pågående förhandlingarna
med Mercosurländerna. Om dessa inte backas upp av lämpliga kompensationsåtgärder kan detta avtal starkt
äventyra inte bara de yttersta randområdena utan även många sektorer inom det europeiska jordbruket.

Elie Hoarau (GUE/NGL). – (FR) Herr talman! Jag måste säga att den kompromiss om socker som förhandlades
fram i trepartsdialogen inte är i nivå med det som vi föreslog i utskottet för regional utveckling och utskottet
för jordbruk och landsbygdens utveckling, och jag beklagar detta djupt.

När det gäller Réunion är texten viktig för jordbrukarna, som väntar på ett snabbt genomförande av det
undantag som beviljats för mjölk. För dem är det en garanti för branschens hållbarhet. Jag skulle dock ha
föredragit att de skyddsåtgärder som rekommenderades i utskottet hade behållits.

Fortfarande när det gäller mjölk håller jag med vår kollega Patrice Tirolien. Vi hade velat att en undersökning
genomförts för Martinique och Guadeloupe för att behålla en industri i dessa områden. Dessa frågor kommer
säkert tillbaka på bordet under POSEI-förhandlingarna och vi får tillfälle att tala om dem igen.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Herr talman! I många år har vi observerat något som tycks göra EU maktlös,
nämligen den enormt stora andel av jordbruken som går under, vilket undergräver EU-staternas
självförsörjning. Värst drabbade är missgynnade områden, som t.ex. de yttersta randområdena, men även
jordbrukare i de bergsregioner som vi har i Österrike.

Tyvärr är detta följden av den gemensamma jordbrukspolitiken. En politik som har kritiserats i många år
och som ständigt reformeras och trots detta fortfarande inte fungerar ordentligt. Vi har dock nått en
vändpunkt. I ett krisläge – oavsett om den har orsakats av en fallande euro eller helt enkelt av en vulkan på
Island som har paralyserat flygtrafiken och därmed tillförseln av lättförstörbara varor – måste medlemsstaterna
lita till sig själva. Vi såg detta senast förra gången som Ryssland stängde av gasen.

När läget blir svårt beror allting på ett lands självförsörjning och den behöver upprätthållas inom EU, i länder
och regioner med missgynnade områden och i de yttersta randområdena. Jag anser att det endast kan ske
om jordbruket i hög grad åternationaliseras.

Diogo Feio (PPE). – (PT) Herr talman! I denna debatt om åtgärder för jordbruket i de yttersta randområdena,
vill jag börja med att berömma föredraganden och alla som har arbetat med frågan. Jag vill också säga att
ändringsförslagen, som ofta är tekniska och specifika, inte leder till några betydande ändringar.

Att uppmärksamma frågan om socker och sockerproduktion på Azorerna är att uppmärksamma ett djupare
problem. Randområden som Azorerna, som jag nyligen hade tillfälle att besöka, har en stark anknytning till
jordbrukssektorn. Särskilt på Azorerna är frågan om mjölkkvoter mycket viktig. Mjölkproduktion och hur
den regleras är utomordentligt viktigt för hundratals producenter och många människor på Azorerna och
därför vill jag direkt nu här i kammaren uppmärksamma behovet av att hitta lösningar på den särskilda
situationen i dessa regioner.

Diane Dodds (NI). – (EN) Herr talman! Jag är glad över att se ett betänkande som handlar om att hjälpa
jordbruket i Europas yttersta randområden. Det råder ingen tvekan om att det geografiska läget, avståndet
till marknaderna och andra sådana faktorer skapar många svårigheter. Den ekonomiska krisen har också
haft konsekvenser. Prisvolatiliteten har varit betydande och har en skadlig och verkligt destabiliserande effekt
på jordbruket inte bara i de yttersta randområdena utan i alla områden i Europa. Jag vill dock ta upp en
särskild punkt med kommissionen i dag och det är att kommissionen måste vara försiktig så att dess egna
åtgärder inte blir till nackdel för de europeiska jordbrukarna och den europeiska jordbruksindustrin.

I Nordirland har mejeri- och nötköttsbranschen påverkats kraftigt av import. Detta har lett till prisvolatilitet
och stora ekonomiska förluster för jordbrukare. Förra veckan deltog jag i Royal Agricultural Show på
Nordirland. Det är den största mässan i sitt slag i den provinsen och jordbrukare efter jordbrukare framförde
sin stora oro över att kommissionen återupptar handelssamtalen med Mercosur. Kommissionen och vi i
parlamentet måste verkligen vara mycket försiktiga och inte offra denna industri i EU för att göra s.k. vinster
på andra områden.

Seán Kelly (PPE). – (PT) Herr talman! Jag välkomnar förslagen om att hjälpa de yttersta randområdena. För
det första är jordbruket främst en bransch som sätter mat på bordet – utan vilket vi alla skulle dö – men även
områden utan jordbruket skulle dö både ekonomiskt och genom att avfolkas. Så jag välkomnar alla förslag
om att hjälpa dem.
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Jag vill också lägga till min röst till dem som uttryckt oro över Mercosurförslagen. De kan skada de yttersta
randområdena och alla regioner för den delen.

Jag anser att det är dags att Europeiska unionen blir starkare och rättvisare med sina egna jordbrukare. Det
var aldrig meningen att vi skulle vara poliser för jordbrukare i EU och en god fe för jordbrukare i resten av
världen. Det är vad som sker här: det skulle bli mindre strikta regler, mindre insyn och mindre spårbarhet
för livsmedel som kommer in i EU än för livsmedel som produceras inom unionen, och det skulle inte vara
rättvist för de yttersta randområdena eller för någon av regionerna.

Dacian Cioloş, ledamot av kommissionen. – (FR) Herr talman! Ursäkta att jag är sen men jag var mycket
angelägen om att närvara under denna debatt eftersom det är min första och den handlar om det första beslut
som fattats med medbeslutande på jordbruksområdet. Jag vill ännu en gång hälsa på och tacka Luís Paulo
Alves och alla parlamentsavdelningar för det mycket samarbetsvilliga och effektiva sätt som de har arbetat
med kommissionen och med rådet om detta beslut.

Vi ville ha ett snabbt beslut just därför att de åtgärder som föreskrivs i betänkandet kan tillämpas snabbt i de
berörda regionerna. Vissa beslut kommer till och med att tillämpas retroaktivt. Det är därför – jag svarar
också Patrice Tirolien här – som vi inte har tagit in några ändringsförslag. Precis som med andra förslag skulle
vi ha behövt ytterligare motiveringar och analys för att fastställa hur de ska införas. Vi föredrog att gå snabbt
framåt och jag hade flera diskussioner med Luís Paulo Alves om den saken. Jag är därför glad över att se det
stöd som förslaget åtnjuter och jag hoppas att vi kommer att kunna arbeta på samma sätt med parlamentet
om andra frågor i framtiden. Jag är dessutom säker på att vi kommer att kunna göra det.

Som kommissionsledamot för jordbruk kan jag också försäkra alla talare som har nämnt förhandlingarna
med Mercosur flera gånger. Jag kan försäkra er att jag under diskussionerna med kommissionens organ om
återupptagandet av dessa förhandlingar mycket noga kommer att kontrollera att dessa förhandlingar fortsätter
i det europeiska jordbrukets intresse. Vi måste självklart överväga dessa förhandlingar mer generellt utan att
begränsa dem till jordbruk men jag kan försäkra er att jag under de kommande månaderna och åren av dessa
förhandlingar kommer att se till att den europeiska jordbruksmodellen, som bygger på kvalitet, mångsidighet
och markanvändning, bevaras antingen som följd av dessa förhandlingar eller via åtgärder som följer efter
förhandlingarna.

Frågan ställdes också om vem som ska tillämpa degressivitet, varför vi inte väljer kvantiteter som dem som
hittills tillämpats på Azorerna för socker. I det senare fallet kom vi särskilt överens med de portugisiska
myndigheterna och med de lokala myndigheterna på Azorerna för att fastställa ett ekonomiskt instrument
som gör att sektorn kan klara konkurrensen med hjälp av åtgärder för ekonomiska investeringar. Jag är glad
över det stöd som jag har märkt och de åtaganden som har gjorts av den portugisiska regeringen om att
stödja sektorn i denna riktning och jag hoppas vi på detta sätt ska kunna erbjuda ett alternativ för
producenterna på Azorerna.

Andreas Mölzer sade att den gemensamma jordbrukspolitiken inte var tillräckligt robust, att den inte fungerade
bra och att vi behövde åternationalisering. Jag vill be er om en enkel sak: titta på vad jordbrukarna får för
inkomster i dag, titta på vilken del av denna inkomst som är stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken
och fråga er själva hur jordbrukarna skulle ha kunnat klara sig i dag om vi inte hade haft den gemensamma
jordbrukspolitiken. Det innebär inte att den gemensamma jordbrukspolitiken inte ska anpassas. Den måste
anpassas betydligt för att ta hänsyn till just dessa ändringar som det europeiska jordbruket står inför. Jag kan
försäkra er om att allt kommer att göras för att i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2013
bättre beakta aktuella realiteter. Detta kommer självklart att begränsas till de resurser som rådet och
parlamentet kommer att göra tillgängliga för denna politik. Jag hoppas att dessa resurser kommer att vara
direkt relaterade till de ambitioner som européerna och Europa har för sitt jordbruk. Jag anser inte att
åternationalisering är en lösning. Enligt min mening skulle medlemsstaterna inte ha medel att garantera
anpassningen av olika åtgärder i dessa yttersta randområden om vi inte hade haft den gemensamma
jordbrukspolitiken och en gemenskapsstrategi.

Jag vill därför avsluta här med förhoppningen om att vi när det gäller omarbetningen av POSEI-förordningen
kommer att göra framsteg på vissa punkter som togs upp i dag och att vi i allmänhet i alla beslut om den
gemensamma jordbrukspolitiken kommer att kunna arbeta lika effektivt som med den här förordningen.

Luís Paulo Alves, föredragande. – (PT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! I
detta sista anförande vill jag framhålla vikten av att uppdatera förordning (EG) nr 247/2006. De förändringar
som har skett sedan förordningen antogs 2006 – både på lagstiftningsområdet och i tillämpningen samt i
själva situationen – har gjort det nödvändigt att införa ändringar så att en uppdaterad version av förordningen
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kan fortsätta vara ett viktigt instrument i anpassningen av vissa delar av EU:s jordbrukspolitik om särarterna
i de yttersta randområdena, så som anges i artiklarna 349 och 107 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

Tillåt mig att helt kort räkna upp de förbättringar som har uppnåtts. På Kanarieöarna ska det undantag som
tillåter att mjölkbaserade beredningar betraktas som ”en traditionell produkt för de lokala konsumenterna”
tillfälligt förlängas. På Réunion kommer det nu att bli möjligt att producera UHT-mjölk som rekonstituerats
från mjölkpulver under de gränser som anges av Världshandelsorganisationen och skyldigheten att ange
halten av integrerat mjölkpulver kommer också att försvinna. På Madeira har detta undantag förlängts enligt
dessa modeller och vin som produceras från direktproducerande hybridvinodlingar kan konsumeras i
regionen. På Azorerna återinförs och utökas undantaget för återimporterat socker, både vad gäller mängden
och tidsgränsen. Regionen drar också nytta av bestämmelserna om vin som redan nämnts för Madeira.

Dessa åtgärder kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2010, vilket inte utgör något hinder för den fria
konkurrensen på vår inre marknad. Det utgör viktiga bidrag till näringslivet i dessa regioner, vars naturliga
sårbarhet gör dem mer känsliga i en tid av djup kris. Till sist vill jag nämna att förutom det tillfälle som ges
till jordbruksdiversifiering innebär antagandet av betänkandet att förbudet mot återexport av vissa produkter
upphävs. Det är också viktigt att komma i håg att tack vare antagandet av förordningen kommer vi att ge
ett avgörande bidrag till omstruktureringen och bevarandet av dussintals arbeten på Azorerna, samt det
tekniska kunnande som är förknippat med verksamheten i den agroindustriella sockersektorn i en tid av
ytterst svår ekonomisk kris.

Talmannen. – Jag är glad över att kunna informera Luís Paulo Alves och alla om att en stor konferens kommer
att äga rum om en vecka, tio dagar i de yttersta randområdena, som sponsras av det spanska ordförandeskapet.
Parlamentets talman har utsett mig att tala tillsammans med Durão Barroso, Rodríguez Zapatero och chefen
för den regionala regeringen på Kanarieöarna vid öppnandet av konferensen.

Jag kommer definitivt att använda resultaten av denna debatt och Alvesbetänkandet som viktiga
inspirationskällor till det tal som jag då ska hålla.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i dag kl. 12.00.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. – (RO) Europeiska unionens öregioner och yttersta randområden
har en rad problem för närvarande. Därför krävs det särskilda åtgärder för att främja deras sociala och
ekonomiska utveckling. Jag välkomnar de ytterligare åtgärder som parlamentet och kommissionen föreslagit
och som är avsedda att förbättra läget för jordbruket i de yttersta randområdena, särskilt mot bakgrund av
problemen för Azorerna och Madeira.

Mjölk är Azorernas viktigaste jordbruksprodukt. Eftersom ett antal EU-medlemsstater nyligen genomgått
en mjölkkris är det nödvändigt att ändra dessa öars jordbruksprofil. Jag håller med föredraganden på denna
punkt. Han sade att sockerbetor är det bästa alternativet till mjölkprodukter både när det gäller ekonomisk
effektivitet och miljöskydd. Jag vill framhålla att sändandet av maximala volymer sockerbetor till Europa
fortfarande måste främjas.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att i den rådande ekonomiska krisen måste budgetramen efter 2013
ha solidaritet som sin huvudgrund och att vi även måste sikta på att uppnå höga standarder för territoriell
och social sammanhållning.

Talmannen. – (Sammanträdet avbröts kl. 11.35 och återupptogs kl. 12.05.)

ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

8. Omröstning

Talmannen. – Nästa punkt är omröstningen.

(För omröstningsresultat och andra uppgifter som rör omröstningen: se protokollet.)
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8.1. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Mot
ett europeiskt område för vägsäkerhet: strategiska riktlinjer för säkerhet på vägar
fram till 2020 (omröstning)

8.2. Inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor (A7-0118/2010, Jean
Lambert) (omröstning)

8.3. Byggnaders energiprestanda (omarbetning) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana
Þicãu) (omröstning)

8.4. Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av rådets beslut
nr 573/2007/EG) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (omröstning)

8.5. Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen
av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av rådets förordning (EG) nr
1104/2008) (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (omröstning)

8.6. Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen
av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2008/839/RIF)
(A7-0127/2010, Carlos Coelho) (omröstning)

8.7. Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (A7-0131/2010,
Rui Tavares) (omröstning)

8.8. Kärnkompetenser för en värld i förändring: genomförandet av
arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet)
(omröstning)

8.9. Etiska frågor i samband med företagens förvaltning (A7-0135/2010, Klaus-Heiner
Lehne) (omröstning)

– Före omröstningen:

Derek Roland Clark (EFD). – (EN) Fru talman! Innan ni utlyser nästa omröstning om Lehnebetänkandet
om etik vill jag fråga varför denna omröstning sker. Betänkandet skulle ha debatterats i går kväll under
ögonkontaktsförfarandet. Eftersom det ställdes in kommer vi här att rösta om något som inte har debatterats,
trots att detta inte framgår. Fru talman! För er information, när detta lades fram för utskottet för sysselsättning
för en tid sedan visste ingen i utskottet vad det engelska ordet deontology [på svenska etik] betydde förrän jag
försökte förklara det för dem – inte ens ordföranden! Jag anser det därför högst olämpligt att rösta om detta
okända, odebatterade förslag.

Talmannen. – Jag kan tala om för er att det debatterades i utskottet för rättsliga frågor, varifrån det kommer,
och att det har genomgått alla korrekta förfaranden, och därför tänker jag gå vidare till omröstningen.

8.10. En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter
(A7-0113/2010, Georgios Papanikolaou) (omröstning)

– Före omröstningen:

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Fru talman, mina damer och herrar! Detta är kritiska tider för hela
Europa. En framtid för Europa – vilket är det som jag vill tala om – innebär framför allt framtida generationer.
Optimism om framtiden för Europa innebär ungdomar med möjligheter, färdigheter och kvalifikationer.
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Detta betänkande och alla andra initiativ om frågan kommer inte att ha något värde i framtiden om inte vi
alla, särskilt de av oss som är direktvalda av medborgarna i Europa, i varje politisk åtgärd, i varje pelare för
våra åtgärder framhåller och betonar den prioritering som vi behöver ge ungdomarna. I dessa svåra tider,
både i Grekland och i andra länder, anser vi att vi kan uppnå detta. Vi kan uppnå det med verkliga insatser
tillsammans med ungdomarna som om de får resurser, om de får möjlighet kommer att ta framtiden i sina
händer och leda oss till en bättre morgondag.

Mina tack till skuggföredragande från alla grupper för deras samarbete och för den enighet som vi uppnådde.

(Applåder)

8.11. Likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare (A7-0146/2010,
Astrid Lulling) (omröstning)

8.12. Benämningar på textilier och märkning av textilprodukter (A7-0122/2010,
Toine Manders) (omröstning)

8.13. Makroekonomiskt stöd till Ukraina (A7-0058/2010, Vital Moreira) (omröstning)

– Före omröstningen:

Vital Moreira, föredragande. – (EN) Fru talman! Det är bara en kort förklaring av vad vi ska rösta om.

I november förra året här i Strasbourg när vi diskuterade godkännandet av fyra tidigare förslag om
makrofinansiellt stöd för andra länder lovade kommissionen oss att enligt Lissabonfördraget och fram till
antagandet av ramförordningen om makrofinansiellt stöd kommer alla framtida enskilda förslag till sådant
stöd att omfattas av medbeslutande av parlamentet och rådet. Nu endast sex månader senare har ni framför
er inte bara ett förslag till ett medbeslutande beslut utan även en förstabehandlingsöverenskommelse med
rådet. I försöket att nå fram till den uppgörelsen arbetade vi med en mycket snäv tidsram. Därför vill jag
framföra mitt erkännande och mitt tack till det spanska ordförandeskapet, rådet och kommissionen samt
även till skuggföredragande i utskottet för internationell handel och alla inblandade för deras positiva och
konstruktiva inställning.

Enligt det föreslagna beslutet ska Ukraina kunna få ett lån på upp till 500 miljoner euro för att finansiera sitt
betalningsbalansunderskott och möta externa finansieringsbehov. Detta lån ska komplettera IMF-stödet och
EU-stödet på 110 miljoner euro som överenskoms redan 2002 men som ännu inte har betalats ut.

Under våra informella trepartsförhandlingar insisterade parlamentet på att behålla hänvisningarna till vissa
utbetalningsvillkor som var viktiga för oss, bland annat effektivitet, insyn och redovisningsskyldighet för
stödet. Vi framhöll också vikten av att parlamentet hålls ordentligt informerat om det faktiska genomförandet
av stödet.

(Applåder)

Genom att skydda våra institutionella privilegier motstod vi också krav på att införa en förvaltningskommitté
för att genomföra åtgärder så att slutligen en rådgivande kommitté …

(Talmannen avbröt talaren.)

8.14. Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta
randområden (ändring av förordning (EG) nr 247/2006) (A7-0054/2010, Luís Paulo
Alves) (omröstning)

8.15. Beräkning av inkomster och utgifter för år 2011 - Avsnitt I - Parlamentet
(A7-0134/2010, Helga Trüpel) (omröstning)

– Före omröstningen:
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Jutta Haug (S&D). – (DE) Fru talman! Det är lite ovanligt men jag måste informera min egen grupp om att
röstlistan för Trüpelbetänkandet inte är korrekt i den form som vi har fastställt den. Det har skett ett
missförstånd. Vi avvisar alla ändringsförslag utom våra egna.

Talmannen. – Fru Haug, tack för det! Det verkar som om ledningen för er grupp är väl medveten om
situationen.

8.16. En förenklad gemensam jordbrukspolitik (A7-0051/2010, Richard Ashworth)
(omröstning)

8.17. Nya utvecklingstendenser inom offentlig upphandling (A7-0151/2010, Heide
Rühle) (omröstning)

8.18. En konsekvent EU-politik för utveckling och en komplettering av det offentliga
utvecklingsbiståndet med icke-offentligt bistånd (ODA+) (A7-0140/2010, Franziska
Keller) (omröstning)

– Före omröstningen om punkt 34:

Filip Kaczmarek, för PPE-gruppen. – (PL) Fru talman! Jag föreslog att tre ord skulle läggas till efter orden ”en
internationell skatt på finansiella transaktioner”: nämligen ”på global nivå”. Det skulle vara rimligare enligt
min mening. Tack så mycket.

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte.)

8.19. Sanktionerna för allvarliga överträdelser av sociallagstiftningen inom
vägtransportsektorn (A7-0130/2010, Hella Ranner) (omröstning)

9. Röstförklaringar

Muntliga röstförklaringar

Betänkande: Tavares (A7-0125/2010)

Philip Claeys (NI). – (NL) Jag röstade mot Tavaresbetänkandet eftersom införandet av ett gemensamt
vidarebosättningsprogram är det femtielfte steget mot en helt enhetlig europeisk asylpolitik.

Man behöver inte vara synsk för att även nu kunna förutse att en enhetlig politik som denna kommer att
leda till en stor ökning av antalet asylsökande i medlemsstaterna. Skälen till betänkandet där det sägs att
införandet av ett gemensamt vidarebosättningsprogram skulle göra olaglig invandring mindre attraktivt är
särskilt lite tilltalande. Detta hycklande pseudoargument dyker upp gång på gång när omröstningar hålls i
kammaren om texter som gäller invandring eller asyl. Det slår blå dunster i ögonen på folk. I länder som
Belgien inträffar olaglig invandring i regel när människor går under jorden efter deras asylförfarande och
därefter belönas de med legalisering.

Detta system måste bekämpas och ett gemensamt vidarebosättningsprogram erbjuder inte på något vis
någon lösning.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Vi har antagit ett direktiv som utan tvekan kommer att leda till fler möjligheter
till forskning om energieffektivitet i byggnader och som kommer att bidra till besparingar när det gäller
uppvärmning av byggnader. Det är naturligtvis främst äldre byggnader som är ett problem, och inte bara
hyreshus. I går nämnde min kollega Marian-Jean Marinescu en särskild fond. Att tillhandahålla mer resurser
i en kristid är tvivelaktigt. De nuvarande resurserna som uppgår till 4 procent för perioden 2010–2014
måste därför utnyttjas på ett bättre sätt.

Betänkande: Coelho (A7-0126/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Jag vill återigen tala om betänkandet om flyktingfonden och det är därför
jag har begärt ordet. Jag vill tala om att omröstningsutrustningen visade att jag avstått från att rösta. Jag vill
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dock förklara att jag stödde det delade ansvaret för mer värdiga villkor för legitima asylsökande och att jag
röstade för. Vi måste dock också bekämpa olaglig invandring mer effektivt.

Nu till Schengenfrågan om jag får lov. I dag har vi godkänt ytterligare steg för att inleda version två av
Schengens informationssystem som förstärker den säkerhet som garanteras för alla européer som bor i ett
enat område utan gränser.

Den tyska och österrikiska polisens åtgärder kastar dock en skugga över idén om Schengen och europeisk
solidaritet, när mängder av tjeckiska medborgare tvingas genomgå onödiga, intima och förnedrande kontroller
vid de inre gränserna. Jag tog upp detta problem tillsammans med andra frågor för två år sedan i en fråga till
Europeiska kommissionen men situationen har inte lösts på ett tillfredsställande sätt. Det innebär ett klart
brott mot bestämmelserna och när det gäller tjeckiska medborgare, inklusive affärsmän och arbetstagare,
begränsar det den fria rörligheten, som är en av de grundläggande friheter som garanteras i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Betänkande: Tavares (A7-0131/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Herr talman! I en invandringspolitik där man försöker vara rättvis och
realistisk måste man nödvändigtvis kräva att gemensamma europeiska förordningar om asyl antas, och man
måste också föreskriva ett vidarebosättningsprogram som är effektivt, gediget och hållbart. På denna punkt
känner jag mig tvingad att framhålla att vidarebosättning inte bara uppfyller ett humanitärt mål utan även
det politiska och ekonomiska målet att lätta bördan för tredjeländer som tar emot ett stort antal flyktingar
och den likaså tunga ekonomiska bördan genom att dela på kostnader och finansieringsansvar.

Vi anser dock att en budgetpost och en form av finansiellt stöd inte är tillräckligt och vi uppmanar
medlemsstaterna att främja inrättandet av partnerskap med icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens
parter och andra organisationer i det civila samhället, t.ex. religiösa och etniska organisationer, för att främja
ideellt arbete inom sektorn. Vad gäller den nya budgetplanen anser vi att det skulle vara en bra idé att till
exempel föreskriva en särskild finansiell tilldelning, kanske genom en ny fond som inrättas för detta ändamål.

Slutligen föreslår vi ett fast åtagande för alla dem som medverkar till att erbjuda flyktingar, särskilt de mest
sårbara, tillgång till lämpliga bostäder, utbildning och språkkurser, hälso- och sjukvård, psykologtjänster
samt tillträde till arbetsmarknaden, vilket är viktigt för att se till att de blir ordentligt integrerade.

Andrabehandlingsrekommendation: Lulling (A7-0146/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Det gläder mig att betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och
jämställdhet mellan män och kvinnor har fått ett så brett stöd i dagens omröstning. Jag inser att det främst
är medlemsstaternas ansvar att trygga att de sociala villkoren för kvinnliga företagare är likvärdiga med dem
som kvinnliga anställda åtnjuter. Trots detta ger betänkandet klara riktlinjer som länderna ska följa. Jag anser
inte att det strider mot subsidiariteten men om någon tvivlar kan de ta initiativ till en översyn. Även nationella
parlament kan göra detta tack vare Lissabonfördraget. Jag skulle vilja veta om de tänker dra nytta av denna
kritik eller bara inleda ett ändlöst tomt pratande.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) Jag röstade för betänkandet och jag anser att det är viktigt att
framhålla att i genomsnitt betalas kvinnor i Europeiska unionen mindre för varje timme som de arbetar –
17,4 procent mindre än män. Denna skillnad har endast minskat en aning under de senaste 15 åren, och i
vissa länder har den till och med förvärrats. Jag instämmer i parlamentets uppmaning om att utarbeta
regelbundna rapporter om löneklyftan mellan kvinnor och män i Europeiska unionen och jag stöder alla
åtgärder som bidrar till att minska diskrimineringen av kvinnor i Europeiska unionen.

Betänkande: Manders (A7-0122/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Vi godkände det kontroversiella förslaget eftersom vårt utskott för den inre
marknaden och konsumentskydd breddade och förbättrade det genom att införa märkning av ursprungsland
även för Europeiska unionen. Italienska ledamöter lade fram ytterligare förslag vid dagens plenarsammanträde,
bland annat om att bredda förordningen till att även omfatta skor. Jag har stött denna tanke starkt sedan
lång tid tillbaka men den måste genomföras med hög standard av Europeiska kommissionen. Det handlar
om att lösa problem med tekniska definitioner, vilket parlamentet inte kan göra så bra självt. Jag röstade
därför inte för förslaget men samtidigt vill jag be kommissionen att omedelbart börja arbeta och lägga fram
förslag.
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Morten Løkkegaard (ALDE). – (DA) Fru talman! Jag vill bara säga att jag röstade mot de delar av betänkandet
som gäller ursprungsmärkningen eftersom jag anser att det inte finns några bevis på att fördelarna är större
än nackdelarna. Jag anser att detta lutar mot protektionism och det är något som jag har svårt att rösta för.
Jag röstade därför emot dessa delar.

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

Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Fru talman! Jag beslöt mig för att stödja initiativet, som ger regioner
i Europa möjlighet till utveckling. Uppmärksamhet bör ägnas åt att vissa områden i själva Europa också
håller på att bli yttersta randområden i ekonomiska termer. Målet för program som detta är därför bland
annat utveckling i områden i Europa, och jag hoppas att de kommer att stimulera utvecklingen inom
jordbruket och även inom fiskeriindustrin.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Fru talman, jag vill framföra min oro över läget för bananproducenter
på Kanarieöarna, Guadeloupe, Martinique och Madeira, som i fördraget räknas till de yttersta randområdena.

Deras situation har blivit svår särskilt sedan EU inom Världshandelsorganisationen slöt ett avtal med
Latinamerikanska länder om att sänka tulltaxan för bananimport från den regionen. Jag vill uppmärksamma
att EU år 2006 reformerade sin gemensamma marknadsorganisation för bananer. Budgetmedel anslogs för
att hjälpa bananproducenterna i dessa regioner. Sedan reformen har EU utlovat 208 miljoner euro varje år
som stöd till bananproducenterna på Kanarieöarna, Franska Antillerna, Madeira och i mindre utsträckning
till Azorerna.

Även om vi välkomnar ett sådant stöd för många bananproducenter kommer detta stöd inte att vara tillräckligt.
Jag vill därför uppmana de behöriga institutionerna att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de
traditionella grenarna av EU:s ekonomi inte äventyras för mer strategiska handelsmål.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Fru talman! Jag stöder detta betänkande eftersom man där tar itu med
frågan om mångfald och om vår jordbrukspolitik mellan regionerna. Jag vill dock kommentera
kommissionsledamoten Dacian Cioloş avslutande anmärkningar. Han besvarade de framförda farhågorna
om inledandet av samtal med Mercosurländerna och även om hans ord var tröstande för dem som lyssnade
– eftersom han sade att han skulle se till att EU:s jordbruksintressen och jordbruksmodell skulle skyddas –
är jag rädd att jag inte blev lugnad.

Det framgår mycket klart av kommissionens egna rapporter att EU:s nötköttsproducenter,
fjäderfäköttsproducenter och svinköttsfarmare kommer att påverkas negativt om ett avtal uppnås. Vi har
de återupptagna samtalen vid en tidpunkt då vi reformerar jordbrukspolitiken. Budgeten hotas. Vi kanske
inte har tillräcklig budget och ändå står vi inför ytterligare störningar av jordbrukspriser och inkomster. Det
är inte rimligt och jag hoppas att kommissionsledamoten lyssnar på dessa synpunkter.

Betänkande: Ashworth (A7-0051/2010)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Jag stöder betänkandet eftersom det förenklar den enorma administrativa
och byråkratiska börda som i nuläget tynger jordbrukarna. Jag är helt säker på att det kommer att leda till
ett nytt förhållande mellan de tjänstemän som är ansvariga för att genomföra den gemensamma
jordbrukspolitiken i medlemsstaterna – framför allt i postkommunistiska länder som Ungern – och
jordbrukarna. Detta kommer att medföra ett slut för den form av praxis som har varit i bruk fram till nu,
och som systematiskt har straffat och skrämt jordbrukarna. Jag hoppas också att en ny samarbetsform
kommer att utvecklas, åtminstone mellan tjänstemän och kunder. Jag anser att det är mycket viktigt att
ansvaret inte enbart ligger hos jordbrukarna, som hitintills har tvingats betala böter för alla små olyckor,
utan att även staten tar ansvar till exempel när bidragen till jordbrukarna betalas ut för sent av byrån. Både
jordbrukare och bönder bör kunna vända sig till domstol med betalningskrav.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Jag röstade för Richard Ashworths betänkande eftersom jag anser att det
inte bara är önskvärt utan också nödvändigt att förenkla och minska de byråkratiska förfarandena inom
ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken så att europeiska jordbrukare kan utnyttja sina förmåner
fullt ut och inte, som så ofta händer, stöta på administrativa svårigheter och förseningar.

Jag menar också att många kommer att vara angelägna om att garantera en tydligare och mer lättförståelig
lagstiftning, för såväl de ansvariga myndigheterna som för jordbrukarna, att upphäva alla överflödiga regler
och att främja utbyte av god praxis mellan medlemsstater och lokala myndigheter.
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Peter Jahr (PPE). – (DE) Fru talman! Vi bör hela tiden kontrollera att den gemensamma jordbrukspolitiken
är genomförbar eftersom onödig byråkrati kostar oss och, framför allt, våra jordbrukare mycket tid och
pengar. De delar som inte är meningsfulla och relevanta bör strykas eller förenklas. Detta gäller givetvis
framför allt tvärvillkoren, som ofta är krångliga och omdiskuterade.

Vårt fastställda mål är att förenkla jordbrukspolitiken och göra den mer öppen. EU:s jordbrukare bör ges
möjlighet att återigen tillbringa mer tid ute på fältet än framför skrivbordet. Jag hoppas verkligen att
kommissionen beaktar det viktiga meddelandet i vårt betänkande och vidtar åtgärder för att förverkliga det.

Diane Dodds (NI). – (EN) Fru talman! Jag röstade för betänkandet precis som många andra som aktivt
engagerar sig för jordbrukarna i sin region. En av de viktigaste sakerna som vi hör om hela tiden är byråkratin
inom jordbruksindustrin. Därmed bör en viktig del av den nya jordbrukspolitiken vara att minska byråkratin.
Lagstiftningen måste vara meningsfull för jordbrukarna och vi får inte tvinga bort dem från
livsmedelsproduktionen. Det är dock inte bara viktigt att förenkla lagstiftningen utan också att skapa flexibilitet
för medlemsstaterna, framför allt vad gäller kommissionen och Europeiska revisionsrätten.

Europeiska revisionsrätten har knappast visat tecken på flexibilitet eller sunt förnuft när den tillämpar
påföljder. Lagstiftningen kräver uppmärksamhet snarast och det behövs mer sunt förnuft. Det behövs också
en ekonomisk översyn för att bedöma kostnaderna av inspektionerna och hur stor summa som återfås i
form av påföljder för att kontrollera om det verkligen är värt pengarna för skattebetalarna.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Fru talman! Jag anser att när vi införde frikopplingen insåg få av oss
konsekvenserna av att göra tvärkoppling till en del av det paket som jordbrukarna numera tvingas följa. Jag
tror att det är över 17 olika direktiv. Vi i parlamentet kanske borde fråga oss hur bra vi lagstiftar för förenkling.

Det finns dock ett särskilt område som jag vill ta upp och det är inspektionerna. Vi har behöriga myndigheters
övergripande inspektion av tvärvillkoren men jordbrukarna står alltmer inför andra nivåer och former av
inspektioner från tillverkare, från återförsäljare, från alla sorters grupper. Vi behöver mer samordning i stället
för duplicerade inspektioner. De ger inte något mervärde eller någon form av säkerhet för den slutliga
produkten, utan de innebär en enorm byråkratisk börda och frustration för producenterna som tvingas möta
och välkomna alla dessa inspektörer. Jag välkomnar betänkandet.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Fru talman! För det första vill jag tacka föredraganden, Richard Ashworth,
för hans utmärkta betänkande. Jag anser att det finns en mycket bra anledning till att uppmärksamma
möjligheten att förenkla de förfaranden som hänger samman med jordbruket i EU. Betalningsdjungeln är
nämligen så snårig att den vanliga jordbrukaren, oavsett om han eller hon befinner sig i norra eller östra
Finland eller på något annat ställe i Europa, avskräcks från att ge sig in i den. Därför behöver vi tydliga,
genomförbara och begripliga system. För att vi ska kunna göra framsteg måste det också finnas ett förtroende
mellan jordbruksbefolkningen och regeringen.

Just nu är EU:s jordbrukspolitik med dess 27 olika länder och olika kulturer en sådan röra att det är svårt att
se någon annan säker framtid än en förenkling och ett förtydligande av systemen. Richard Ashworths
betänkande är ett utmärkt steg i rätt riktning och jag hoppas att vi kommer att kunna fortsätta längs denna
väg med tydliga och enkla instruktioner och riktlinjer om jordbruk nu och i framtiden.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru talman! Jag anser att det är uppfriskande att vi i parlamentet i dag tar upp ett
betänkande som börjar med ordet ”förenklad”. Givetvis bör detta inte vara nödvändigt i sig, men det tyder
på att det hittills har varit för svårt.

Allt som handlar om ett utbildningsrelaterat synsätt på ett visst ämne snarare bör omfatta förenkling än
komplikationer. Vi har haft alltför många komplikationer hittills, vilket alla som har deltagit i jordbrukarnas
möten känner till. Jordbrukarna drivs till vansinne eftersom de tvingas fylla i mängder av blanketter och stå
ut med en befallande inspektionsmyndighet.

Därför välkomnar jag förslaget. Givetvis bör det påpekas att vad man gör med blanketter inte säger någonting
om hur man bestämmer sig för att bruka sin jord. Det är hur jordbrukarna behandlar sina djur och hur de
brukar sin jord som kommer att ge oss den spårbarhet, tillförlitlighet, livsmedelssäkerhet och kvalitet som
vi behöver.

Därmed är detta ett steg i rätt riktning. Jag hoppas att vi kommer att se många av dem och i vederbörlig
ordning undanröja behovet av att ordet ”förenkling” införs eftersom det bör ske automatiskt.
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Betänkande: Trüpel (A7-0134/2010)

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Fru talman! Jag röstade för betänkandet men jag röstade fel när det
gäller den mycket viktiga artikel 34 under ändringsförslag 5. Det är oerhört viktigt att vi klargör hur stora
koldioxidutsläppen är och att vi dessutom tar reda på hur mycket de kostar. Det är hög tid att parlamentet
har ett enda säte, och jag är mycket nöjd med att den brittiska regeringen har beslutat att denna fråga bör tas
upp inom ramen för dess program. Jag hoppas att även de andra medlemsstaterna kommer att göra det. Det
är en miljöfråga och det är en kostnadsfråga. Så länge parlamentet kan spendera så mycket pengar som det
gör nu på en manifestation av detta slag kommer vi att fortsätta att förbise den ekonomiska krisen.

Andrabehandlingsrekommendation: Ţicău (A7-0124/2010)

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) När det gäller Silvia-Adriana Ţicăus betänkande röstade jag för den gemensamma
ståndpunkten om att uppdatera direktivet om byggnaders energiprestanda eftersom målet är att från och
med slutet av 2020 ska alla nya byggnader ha en energibalans som är lika med noll, ett mål som
EU-institutionerna bör göra allt de kan för att uppnå. EU har ett gemensamt åtagande och man är fast
övertygad om att inom en nära förestående framtid kommer man inte att behöva producera mer energi utan
i stället använda den energi som redan produceras på ett bättre sätt.

Energibesparingar och energieffektivitet är verkligen en källa till energiproduktion. Vi behöver inte vänta i
tio år för att röra oss i denna riktning. I stället bör medlemsstaterna förbinda sig att uppnå
energieffektivitetsmål genom att använda ekonomiska resurser som, fram till i dag, har använts för att skapa
större mängder energi.

Jag påminner er framför allt om den oroväckande lanseringen av kärnkraftsprogram i Italien som skadade
och äventyrade medborgarnas hälsa och miljön. En enorm summa allmänna resurser slösades bort på denna
lansering för att på mindre än 20 år producera energi som vi inte skulle ha behövt om vi hade investerat
samma resurser i energieffektivitet nu. Gröna investeringar för våra barn, inte radioaktivt avfall!

Nu kommer jag att övergå till röstförklaringen till Rühle-betänkandet.

Betänkande: Rühle (A7-0151/2010)

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser att det är viktigt att parlamentet
stöder förenklingen och rationaliseringen av lagstiftningen om offentlig upphandling. Detta kommer att
förenkla arbetet både för administrativa organ och företag, framför allt små och medelstora företag, som
enklare kommer att kunna delta i upphandlingar.

Jag anser att det är oumbärligt att hänvisa till användningen av offentliga upphandlingar som ett sätt att
uppmuntra hållbar utveckling genom att miljökriterier och sociala kriterier införs i anbudsförfarandena. Jag
menar också att det är parlamentets och EU-institutionernas plikt att med alla medel som står dem till buds
– framför allt via Internet – fortsätta att utöva påtryckningar för en fullständig öppenhet om användningen
av allmänna resurser, i synnerhet inom ramen för offentliga upphandlingar.

Medborgarkontroll utgör ett mycket viktigt bidrag när det gäller att använda offentliga medel på ett sätt som
verkligen motsvarar det kollektiva intresset och, som utskottet för regional utveckling påminner oss om,
bekämpa den korruption som förekommer inom lokala och regionala myndigheter.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Offentliga upphandlingar är tyvärr ett av de mest korrumperade områdena.
Jag var nöjd med att stödja Heide Rühles betänkande eftersom hon efterlyser en förenkling av de offentliga
upphandlingarna. På samma gång vill jag dock påpeka att det inte kommer att ske några egentliga förändringar
förrän kommissionen inrättar en allmän portal med information om omständigheterna kring suspekta avtal
som finansieras av EU. Konkurrensen kommer inte att bli effektiv, rättvis och tillgänglig för små och medelstora
företag. Jag talar om övervakning och analys, om riktpriser för till exempel en kilometer motorväg, om att
offentliggöra namnen på de verkliga ägarna till vinnande företag samt bidrag från moderbolag och namnen
på företag som vinner ofta så att de kan undersökas av medierna och av allmänheten.

Betänkande: Keller (A7-0140/2010)

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Fru talman! Jag ville också tala om energieffektivitet men tydligt är
reglerna sådana att om det inte finns några ändringsförslag får man inte göra några muntliga förklaringar så
jag kommer att lämna in en skriftlig.
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När det gäller Franziska Kellers betänkande vill jag påpeka att jag förkastade det på grund av punkterna 44
och 45 samt på grund av skäl I. Jag anser att punkt 44 är mycket oroväckande.

Var står parlamentet? Förra året och året dessförinnan utövade vi påtryckningar för att kommissionen skulle
vidta åtgärder för att bistå EU:s mjölkproducenter, som befann sig i en svår situation. Kommissionens reaktion
var att införa exportbidrag som en nödåtgärd. De enda personer som kom till mig och klagade på det kom
från Nya Zeeland, som inte är ett utvecklingsland. Jag anser att man gör parlamentet och våra hårt arbetande
producenter en björntjänst genom att ta med dessa punkter i ett betänkande som annars är bra. Vi minskar
produktionen i Europa. Det får konsekvenser för utvecklingsvärlden. Vi bör uppmärksamma det.

Talmannen. – Fru McGuinness! Ni hade helt rätt om reglerna. Jag trodde att Sonia Alfano skulle fortsätta
på samma sätt som Anneli Jäätteenmäki, men det ska inte lämnas några röstförklaringar till betänkandet.
Ni har rätt.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru talman! Jag vill bara säga att jag håller med min kollega Mairead McGuinness.
Vi hade svårt för vissa av förslagen och därför röstade vi inte på samma sätt som PPE-gruppen, vilket vi
vanligtvis gör. Jag menar att Mairead McGuinness har förklarat varför. Jag förstår helt och hållet och jag
instämmer också i vad hon har sagt, och jag hoppas att även PPE-gruppen kommer att förstå.

Betänkande: Ranner (A7-0130/2010)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Fru talman! Jag röstade för Hella Ranners betänkande eftersom det erbjuder
en bra lösning på problemet med körtider och viloperioder inom vägtransporter. Lösningen består i att
harmonisera och tolka lagstiftningen. Det framgår av punkt 17 i dess nya lydelse.

Kommissionen bör i samarbete med Corte (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement),
Tispol och Euro Contrôle Route utarbeta en tolkning, artikel för artikel, av tillämpningen av förordningen.
Tolkningen bör vara tydlig för, och känd av, alla som arbetar med att tillämpa lagstiftningen på Europas
vägar.

Jag välkomnar också den ändrade punkt 27 och uppmanar alla förare att vända sig till byrån för mottagande
av klagomål över oproportionerliga böter som inrättats av Euro Contrôle Route. Saker och ting måste
förändras i Europa när det gäller körtider och viloperioder och därför krävs det bevis. Av denna anledning
uppmanar jag er förare att lämna in era klagomål till den byrå som Euro Contrôle Route har inrättat.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Fru talman! Min kollega betonar tydligt i sitt betänkande att det fortfarande
råder stora skillnader i hur de olika medlemsstaterna tar itu med allvarliga brott mot sociallagstiftningen
inom vägtransportsektorn. Därför är jag positiv till de åtgärder som föreslås för att harmonisera och likrikta
överträdelserna och de dithörande europeiska påföljderna samt till möjligheten att inrätta ett
samordningsinstrument på EU-nivå.

Skriftliga röstförklaringar

Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Mot ett europeiskt område
för vägsäkerhet: strategiska riktlinjer för säkerhet fram till 2020

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Det inträffar alltjämt alltför många olyckor på de europeiska vägarna.
Det hänger samman med den ökade trafikvolymen men också med de alltför stora kraven på trafikanterna
på grund av yrkesrelaterad eller privat stress och övertrötthet samt många distraherande trafikskyltar och
reklamaffischer etc. Vi får inte heller glömma att framför allt när det gäller olyckor med allvarlig eller dödlig
utgång har tung trafik en negativ inverkan.

För miljöns skull bör vi äntligen genomföra idéer som endast har förblivit tomma ord, såsom att flytta
godstransporterna till järnvägarna, men vi bör också införa intelligenta trafiksystem som synkroniserade
trafikljus. Områden med begränsad trafik, körförbud i stadskärnorna och liknande åtgärder har ännu inte
undersökts tillräckligt och bör därför inte införas i stor skala. Det finns ett antal problem som man inte går
in tillräckligt på i betänkandet och därför röstade jag mot det.

Andrabehandlingsrekommendation: Lambert (A7-0118/2010)

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Det här förslaget ingår i EU:s insatser på lagstiftningsområdet för att
inrätta ett europeiskt asylsystem. Det europeiska stödkontoret för asylfrågor bör därför ge medlemsstaterna
experthjälp och bidra till en konsekvent genomförd gemensam europeisk asylpolitik av hög kvalitet.
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Inrättandet av det nya kontoret kommer utan tvekan att bidra till att förstärka det ömsesidiga förtroendet
och fördela ansvaret mellan medlemsstaterna. Kontoret bör förenkla utbyte av information, analyser och
erfarenheter mellan medlemsstaterna, organisera utbildningsverksamhet och utveckla ett konkret samarbete
mellan de förvaltningar som ansvarar för bedömningen av asylansökningarna. Det är viktigt att komma till
rätta med de stora skillnaderna mellan de 27 medlemsstaternas beslutsprocesser angående ansökningar om
internationellt skydd och att lyckas uppnå en viss samsyn när det gäller hur medlemsstaterna bedömer och
bemöter dessa ansökningar.

Jag stöder föredragandens förslag att införa stöd för vidarebosättning. Jag håller med om att de nödvändiga
budgetändringarna i Europeiska flyktingfonden räcker för att finansiera stödkontoret under dess
inledningsskede.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Frågor som rör invandring och framför allt rätten till asyl är mycket känsliga.
Huruvida denna rätt beviljas eller inte beviljas till icke EU-medborgare kan få enorma konsekvenser för deras
liv. Därför måste beslutet tas på allvar, övervägas noggrant och vara humant. Jag anser att det hör till
grundläggande sunt förnuft att den öppna dörrens politik – utan kriterier för att begränsa tillträdet till EU:s
territorium – är oacceptabel men att en politik där man helt och hållet förbjuder inträde är intolerabel. Det
krävs en rättvis balans där man försöker förena EU-medborgarnas intressen och angelägenheter med de
asylsökandes behov.

Inrättandet av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor kan utgöra ett viktigt steg mot antagandet av bästa
praxis inom området genom att medlemsstaterna får större förtroende för varandra, vilket leder till ett
förbättrat informationsutbyte.

Jag måste dock betona att medlemsstaterna även fortsättningsvis bör ha rörelsefrihet att bevilja eller inte
bevilja asyl till de flyktingar som ansöker om det innanför deras gränser. Jag vill också betona att EU inte bör
dölja det faktum att medlemsstaternas intressen inom detta område är allt annat än likartade.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Målet med Europeiska stödkontoret för asylfrågor är att ge
experthjälp som bidrar till en konsekvent genomförd gemensam europeisk asylpolitik av hög kvalitet.
Kontoret möjliggör utvecklingen av ömsesidigt förtroende och ansvarsfördelning, och det kommer att
ansvara för att samordna informationsutbyte och andra åtgärder för vidarebosättning i medlemsstaterna. I
det nuvarande globala sammanhanget bör EU i egenskap av främjare av värdet mänsklig värdighet, som
utgör grunden för frihet, demokrati och socioekonomisk utveckling, bana väg och statuera exempel när det
gäller asylpolitik. Inrättandet av ett europeiskt kontor, som ska bistå medlemsstaterna i deras insatser för
medborgare från tredje världen, kommer att vara en avgörande faktor för att inrätta ett europeiskt asylsystem
samt för att skapa solidaritet mellan medlemsstaterna i enlighet med de värden och principer som EU grundas
på. Jag efterlyser att de mekanismer och resurser som krävs för att inrätta stödkontoret för asylfrågor garanteras
så fort som möjligt.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jag röstade för inrättandet av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor
i förhoppningen att det kommer att ge ett visst mervärde till det europeiska asylsystemet, som i dag
uppenbarligen är bristfälligt. Givetvis hade jag velat att kontorets uppgifter skulle ha varit mer långtgående
och att det skulle leda till ett inrättande av obligatorisk solidaritet mellan medlemsstaterna så att rätten till
asyl inte längre är ett lotteri. Detta kommer att förbli en from förhoppning ända tills de gemensamma
asylförfarandena antas. Förhoppningsvis kommer kontoret åtminstone att kunna bidra till en förbättrad
insikt om asylfrågor och problem så att bästa möjliga skydd garanteras till människor som drabbats av
förföljelse och som söker en fristad i vårt land.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Jag röstade för inrättandet av ett europeiskt stödkontor för
asylfrågor. Vissa medlemsstaters nationella asylsystem utsätts för stora påtryckningar och kontoret kan bidra
till att inrätta solidaritetsmekanismer för att främja en bättre omfördelning av de personer som åtnjuter
internationellt skydd från nyss nämnda medlemsstater till andra samtidigt som det ser till att asylsystemet
inte missbrukas. Jag välkomnar att det europeiska stödkontoret för asylfrågor kommer att samordna
gemensamma hjälpinsatser för medlemsstater som står inför särskilda situationer som till exempel stora
strömmar av personer från tredje världen som är i behov av internationellt skydd.

Det är mycket viktigt att vi harmoniserar våra asyllagstiftningar och våra förfaranden. Europeiska stödkontoret
för asylfrågor kommer att fastställa god praxis, organisera utbildningar på EU-nivå och förbättra tillgången
på exakt information om ursprungsländerna. Dessutom anser jag att kontorets verksamhet även bör omfatta
utarbetande av riktlinjer som syftar till att förenkla en rättvisare bedömning av asylansökningarna samt
kontroll av efterlevnaden och tillämpningen av relevant EU-lagstiftning.
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Clemente Mastella (PPE), skriftlig. – (IT) Vi är övertygade om att Europeiska stödkontoret för asylfrågor
kommer att ge mervärde till utvecklingen av ömsesidigt förtroende och fördelningen av politiskt och
ekonomiskt ansvar. Medlemsstaterna måste fortfarande uppnå en slutgiltig överenskommelse om hur
flyktingar ska behandlas samt vilka personer som ska beviljas flyktingstatus och framför allt bör de övervinna
vissa regeringars förbehåll angående eventuella kostnader.

Kontoret kommer att ansvara för att tillhandahålla specialiserad hjälp. Dess uppgifter kommer att omfatta
samordning, informationsutbyte och åtgärder för vidarebosättning för flyktingar. Det kommer att genomföra
utbildningsprogram som riktar sig till de ansvariga för sektorn inom varje land och bidra till större
harmonisering mellan de olika rutinerna. Vi parlamentsledamöter förbehåller oss rätten att utse dess
verkställande direktör.

Jag anser att det är min plikt att betona att vi kräver att de nödvändiga budgetändringarna i Europeiska
flyktingfonden bör göras så att den nya byrån kan fungera korrekt. Den största politiska frågan är alltjämt
förhållandet mellan mänsklig solidaritet och fördelning av ekonomiska belastningar. EU uppmanas erbjuda
effektivt stöd till de stater som drabbas mest av migrationsströmmar och ett stort antal asylsökande och som
står inför särskilda och ofta oproportionerliga påtryckningar på grund av att de är relativt små.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) I en så viktig fråga, som rör mänskliga rättigheter, är inrättandet av ett
europeiskt stödkontor för asylfrågor viktigt för att man ska kunna tillhandahålla särskild hjälp på EU-nivå
för utarbetandet av en konsekvent genomförd gemensam europeisk asylpolitik av hög kvalitet. Därför röstade
jag som jag gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Europeiska stödkontoret för asylfrågor kan utgöra ett mycket viktigt
organ, framför allt om det påtar sig en samordnande roll när det gäller repatriering och påskyndade åtgärder
för repatriering. Därför kan stödet även vara till hjälp för vidarebosättning. I det aktuella betänkandet
behandlas denna punkt, som jag anser är mycket viktig, endast som en underordnad fråga. Däremot innehåller
det många byråkratiska förslag som kommer att leda till en uppsvälld apparat och ett oerhört långsamt
införande av åtgärderna. Därför lade jag ner min röst.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag stöder förslaget om att inrätta ett europeiskt stödkontor för
asylfrågor. Kontoret kommer inledningsvis att finansieras genom Europeiska flyktingfonden och dess uppgift
kommer att vara att tillhandahålla det särskilda stöd som behövs för att genomföra en gemensam asylpolitik
och att samordna informationsutbyte och andra åtgärder för vidarebosättning. Parlamentet kommer att utse
dess verkställande direktör i enlighet med öppenhetsprincipen och principen om demokratisk kontroll.
Solidaritet inom gemenskapen kommer att garanteras genom ett avtal mellan medlemsstaterna med berörda
parters samtycke. Jag stöder också inrättandet av en rådgivande grupp, som ett resultat av påtryckningar
från oss parlamentsledamöter, vilket kommer att skapa en nära dialog mellan stödkontoret och de olika
berörda parterna.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) I dag ger vi klartecken till inrättandet av det europeiska
stödkontoret för asylfrågor. Det kommer att ha många fördelar. Stödkontoret för asylfrågor kommer att
bidra avsevärt till integrationen av ett gemensamt europeiskt asylområde. Det kommer snabbt att inrätta en
organisation som kommer att samordna och förstärka samarbetet mellan medlemsstaterna i asylfrågor
genom att främja ett närmande mellan olika nationella förfaranden. Kontoret kommer också att bidra till
att främja samstämmighet mellan de aktuella lagstiftningarna i EU inom asylrätten. Mot bakgrund av alla
dessa fördelar och medlemsstaternas och EU-institutionernas samtycke till inrättandet av ett europeiskt
kontor röstade jag gladeligen för inrättandet av stödkontoret.

Andrabehandlingsrekommendation: Ţicău (A7-0124/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. – (IT) Även om en röst för betänkandet är en ren formalitet, eftersom
genomförandet av Lissabonfördraget krävde vissa anpassningar av den rättsliga grunden och delegerade
akter, vill jag likväl betona vikten av energieffektivitet i byggnadsindustrin för att uppnå EU:s mål att minska
energiförbrukningen och koldioxidutsläppen med 20 procent och att öka energiproduktionen från förnybara
energikällor med 20 procent till år 2020. Som vi vet måste energieffektiviteten förbättras för befintliga
byggnader och för byggnader som håller på att uppföras om vi ska kunna uppnå energieffektivitet och
uppfylla målen för utsläppsminskningar.

Jag anser dock fortfarande att målen i direktivet är mycket ambitiösa och att de lokala förvaltningarna kommer
att ha svårt att uppnå dem om de inte får ekonomiskt stöd, däribland EU-stöd. Jag syftar framför allt på den
enorma mängden energiåtervinningsarbete som krävs för befintliga byggnader, såsom subventionerade
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bostäder där energirenovering (vilket hjälper familjer att minska sina energikostnader) kommer att kräva
stora ekonomiska åtaganden från de lokala myndigheternas sida.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Syftet med det ambitiösa betänkandet är att uppmuntra
uppförande/renovering av byggnader enligt mer miljövänliga standarder eftersom de är mer energieffektiva.
Jag röstade bestämt för antagandet av det. Genom initiativ av denna typ visar EU att man är ledande inom
hållbar utveckling. Direktivet är en bra kompromiss mellan uppmuntrande och tvång vad gäller miljömässigt
ansvarig byggnation.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Byggbranschen står för 40 procent av EU:s energiförbrukning
och 35 procent av utsläppen. I förordningen fastställs att till år 2020 måste nya byggnader vara
nära-nollenergibyggnader och renoverade befintliga byggnader måste uppfylla minimikrav avseende
energiprestanda. Förordningen kommer därmed att bidra till att minska energiberoendet i Europa, minska
koldioxidutsläppen, förbättra luftkvaliteten inomhus och utomhus och öka välbefinnandet i städerna.
Incitamentet att förbättra byggnaders energiprestanda utgör också en möjlighet att omklassificera våra städer
och därmed bidra till turism, fler arbetstillfällen och hållbar ekonomisk tillväxt i EU. Omklassificering kräver
dock ökade offentliga och privata investeringar. Vi håller på att undersöka en direkt offentlig investering –
med en omedelbar effekt på sysselsättningen – för små och medelstora företag. Ett program för upprustning
av städerna kommer att bidra till ekonomisk återhämtning. Därför uppmanar jag kommissionen och
medlemsstaterna att använda strukturfonderna för att omklassificera byggnader från miljö- och
energisynpunkt och att använda finansieringen som en katalysator för privat ekonomiskt stöd. Jag uppmanar
dem också att hitta en lämplig finansieringsmodell för renovering av befintliga byggnader.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Vi tillbringar 50 procent av våra liv i våra hem. I dag är 30
procent av de befintliga hemmen i Europa ohälsosamma även om det är stora skillnader mellan olika
medlemsstater. Därför är det inte bara viktigt att främja nya hållbara byggnader utan också att genomföra
hållbara renoveringar. Jag välkomnar den nya lagstiftningen som kommer att hjälpa konsumenterna att
sänka sina energikostnader och hela EU att uppnå sina klimatmål att minska energiförbrukningen med 20
procent på tio år. Medlemsstaterna kommer att behöva anpassa sina byggnadsregler så att alla byggnader
som uppförs efter 2020 års slut följer höga energistandarder. Befintliga byggnader kommer att behöva
förbättras om det är möjligt. För den demokratiska rörelsen är bostadsfrågan även en fråga om urbanism
och byggnadskvalitet. Vi bör prioritera hur våra hus utformas. Därför bör vi uppmuntra renovering av våra
byggnader, till exempel genom att anpassa skatten på egendom i förhållande till byggnadernas energiprestanda.
Av denna anledning uppmanar vi medlemsstaterna att inrätta ett skattesystem som syftar till att uppmuntra
alla berörda parter att uppföra sig på ett mer miljövänligt sätt.

Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – (RO) Jag anser att betänkandet är positivt för framtiden för EU:s energisektor
förutsatt att målen i det är rimliga och förenliga med medlemsstaternas ekonomiska situation. Jag välkomnar
de mål som rådet antog den 14 april 2010 angående behovet av att utjämna de stora skillnaderna mellan
medlemsstaterna när det gäller värmeeffektivitet i byggnader samt det föreslagna målet att alla byggnader
ska vara nollenergibyggnader före den 31 december 2020, vilket grundas på etapper 2015 och 2018 för
medlemsstaterna. Kommissionen och rådet bör dock komma ihåg att många medlemsstater fortfarande
befinner sig i en ekonomisk recession och att de kommer att behöva ekonomiskt och logistiskt stöd för att
uppnå de mål som föreslås. Inför framtiden bör kommissionen överväga att utarbeta en ekonomisk
handlingsplan som grundas på tilldelning av utvecklingsbidrag för att stödja de medlemsstater som inte har
de medel som krävs, framför allt för renoveringsarbete. Denna åtgärd måste gynna vanliga medborgare
eftersom de står för en del av notan för renoveringskostnaderna.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för rekommendationen om byggnaders energiprestanda
eftersom den innehåller långtgående och rimliga förslag på en minskning på 20 procent av
energiförbrukningen och koldioxidutsläppen i de sektorer som inte omfattas av systemet för handel med
utsläppsrätter fram till år 2020. Direktivet kommer att få direkta konsekvenser för den europeiska
allmänhetens liv, eftersom det kommer att hjälpa konsumenterna att minska sina energiutgifter samtidigt
som det kan bidra till att skapa miljontals arbetstillfällen i hela EU genom de planerade investeringarna i
förbättrad energieffektivitet och användningen av förnybara energikällor.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) År 2008 förband EU sig att minska sin energiförbrukning med 20 procent
till år 2020 och att se till att 20 procent av energin kommer från förnybara energikällor. Att förbättra
byggnaders energieffektivitet är det mest effektiva sättet att minska energiförbrukningen och utsläppen med
20 procent inom sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Energibesparingarna
för energieffektiva byggnader är i medeltal 30 procent högre än för konventionella byggnader.
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Den 13 november 2008 lade kommissionen fram sitt förslag till ändring av direktiv 2002/91/EG om
byggnaders energiprestanda. Ändringsförslagen kommer att påverka den europeiska allmänhetens liv avsevärt
eftersom de kommer att få omedelbara konsekvenser för de byggnader som de bor i samtidigt som de kommer
att skapa ett behov av att mer effektiv teknik utforskas och utvecklas inom byggbranschen Dessutom kommer
strategin att skapa arbetstillfällen och bidra till hållbar utveckling. Eftersom det aktuella förslaget grundas
på den överenskommelse som parlamentet och rådet uppnådde i november 2009 stödde jag föredragandens
förslag.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Antagandet av direktivet om byggnaders energiprestanda är
ett viktigt steg mot en minskning av Europas koldioxidutsläpp och energiberoende. Dessa faktorer är alltmer
avgörande för den europeiska allmänhetens livskvalitet och för konkurrenskraften för vår ekonomi och
sociala organisation. Eftersom byggnadssektorn står för 40 procent av energiförbrukningen och 35 procent
av de totala koldioxidutsläppen är självförsörjning och förbättrad energiprestanda för renoverade byggnader
av avgörande betydelse för EU:s förmåga att till år 2020 uppnå målet att minska energiförbrukningen med
20 procent och öka användningen av förnybara energikällor och energieffektiviteten med 20 procent.
Förutom att hjälpa privata konsumenter och den offentliga sektorn att minska energikostnaderna hoppas
man att tillämpningen av den nya lagstiftningen kommer att bidra till att bekämpa krisen inom den civila
byggnadssektorn samt till att utveckla program för stadsförnyelse, vilket kommer att få en positiv effekt för
allmänhetens livskvalitet och välbefinnande.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Att förbättra byggnaders energiprestanda är mycket viktigt för
att vi ska kunna öka EU:s allmänna energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser. Om EU vill
uppnå de mål man föreslår, det vill säga att minska energiproduktionen med 20 procent, att se till att 20
procent av energiproduktionen kommer från förnybara källor och att öka energieffektiviteten med 20
procent till år 2020, måste man verkligen bidra till att förbättra byggnaders energiprestanda.

Den politiska överenskommelse som parlamentet och rådet har uppnått har medfört att man har förtydligat
de tekniska aspekterna, att man har inrättat minimikrav för energiprestanda i förhållande till en byggnads
ålder och huruvida den har renoverats eller inte, att man har utvärderat de lokala och regionala myndigheternas
funktion och att man har tillhandahållit stöd till offentliga myndigheter när det gäller tillämpningen av
rekommendationerna.

Vi hyser dock fortfarande vissa betänkligheter angående kommissionens ökade befogenheter när det gäller
bedömningen av nationella planer och inspektionsplaner samt angående anpassningarna till Lissabonfördraget,
som ger kommissionen större makt genom de ”delegerade akterna”.

Adam Gierek (S&D), skriftlig. – (PL) De faktorer som i första hand påverkar energiprestandan är: 1.
Konvertering av en form av energi till en annan så att den kan användas till särskilda ändamål. Ju längre
konverteringskedjan är desto större förluster. I praktiken gäller detta i första hand den ström av värmeenergi
som frigörs från primära energikällor. En stor del av den går ut i naturen. Denna effekt kan minskas genom
kraftvärmeprocesser, som kan uppnå en effektivitetsgrad på så mycket som 90 procent. 2. Elektriskt motstånd
eller Ohms motstånd, som är viktigt för överföringen av elektrisk energi. 3. Termisk resistans. Det är viktigt
med låg resistans i värmeväxlare medan hög resistans är viktig på grund av isoleringsmaterialens låga
värmekonduktivitet. Användningen av isoleringsmaterial – såsom polystyren, mineralull och skumbetong
– minskar avsevärt bostadshusens behov av värmeenergi. I nuläget är det relativt högt – omkring 40 procent
av den totala energianvändningen. 4. Friktion i arbetsförlopp där friktion inte är önskvärt, t.ex. i lager, och
i förlopp där man vill ha friktion, t.ex. bromsar. Detta rör främst bilar och turbulens i flygplan.
Friktionsförlusterna är omkring 30 procent av den totala energin.

Jag röstade för förordningen utan ändringsförslagen eftersom energiförluster i bostadshus – och med
konverteringsförluster – är störst och besparingar kan hjälpa fattiga människor. I Polens fall kan modernisering
av värmesystemet och med värmekraft ge ekonomiska, sociala och ekologiska fördelar. Inom detta område
bör man prioritera förverkligande eftersom nya förordningar ofta medför att genomförandet av äldre
förordningar ofta saktas ner.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jag röstade för de översedda förslagen till direktiv om byggnaders
energiprestanda eftersom jag anser att man bör tillämpa principen om energibesparing för nya byggnader
och att bindande standarder bör tillämpas inom detta område så att de verkligen respekteras överallt. Offentliga
byggnader kommer att bana väg från år 2018 genom att offentliga myndigheter ges mer tyngd och legitimitet
i sina informationskampanjer till medborgarna. I texterna fastställs också att energibesparingarna bör vara
en grundläggande del vid renovering av byggnader. Därför vill jag att dessa åtgärder ger små och medelstora
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företag ny styrka och att medlemsstaterna förstärker utbildningsprogrammen för den arbetskraft som är
ansvarig för att göra byggnader mer energieffektiva. När det gäller energimärkning av energianvändande
produkter anser jag att konsumenterna bör känna till energiegenskaperna hos de produkter de köper.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Energieffektivitetsfrågan är avgörande för EU 2020-strategin. Ett viktigt
steg har tagits mot en minskning av energiförbrukningen under de kommande åren genom antagandet av
den här rekommendationen, vars mål är nära-nollenergibyggnader till år 2020. Det kräver inte bara insatser
vid uppförandet av nya byggnader utan också stora renoveringar av befintliga byggnader. Det kommer att
vara avgörande att föregå med gott exempel när det gäller offentliga byggnadsprojekt. Därför röstade jag
som jag gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Energibesparande åtgärder som är lätta att genomföra har ofta
genomförts tidigare och det är svårt att uppskatta hur stor potential man enkelt kan uppnå (det vill säga
åtgärder som inte kräver extremt stora renoveringar) i termer av energibesparingar. Hur som helst får inte
allt detta leda till att byggnader som man har renoverat ingående från energieffektivitetssynpunkt står tomma
för att hyrorna blir alltför höga. Generellt sett får vi inte, inte ens för att skydda klimatet, på ett oacceptabelt
sätt blanda oss i medborgarnas äganderätt när det gäller renoveringar.

Energibesparande åtgärder är mycket kostsamma och de kräver emellanåt teknik som inte är helt
färdigutvecklad. Därför kan vi inte bara fastställa någonting, utan vi måste skapa incitament genom bidrag.
Med anledning av de nedskärningar av löner och sociala förmåner som vi står inför bör vi dubbel- och
trippelkontrollera att de nya reglerna inte leder till att vanliga husbyggare blir ruinerade. Effekterna av
energiefterfrågan kan inte uppskattas exakt och därför röstade jag mot betänkandet.

Justas Vincas Paleckis (S&D), skriftlig. – (LT) EU anser att byggnadssektorn är en av de marknader som har
störst energibesparingspotential. Energibesparingarna är i genomsnitt 30 procent högre i energieffektiva
byggnader än i konventionella byggnader. I de nya medlemsstaterna, däribland Litauen, går cirka 60 procent
av värmeenergin förlorad i många flerfamiljshus. Enbart i Litauen finns det över 35 000 flerfamiljshus. Deras
invånare betalar inte bara stora summor för uppvärmning utan de är också ansvariga för tonvis av
koldioxidutsläpp. Den konservativa regeringen i Litauen är inte förmögen att isolera husen. Efter nästan två
år av löften om att renoveringarna kommer att påbörjas omgående har inte en enda byggnad renoverats.

Jag röstade för rekommendationen om byggnaders energiprestanda eftersom den främjar målet om
nära-nollenergibyggnader. Detta kommer att garantera att EU:s byggnader kommer att bli hållbara från
energisynpunkt i tid. Genom att genomföra direktivet kommer vi att påbörja processen med att minska EU:s
energiförbrukning med en femtedel till år 2020. Investeringar för att öka energieffektiviteten kommer att
skapa miljontals jobb och bidra till tillväxt för EU:s ekonomi.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag stöder rekommendationen att förbättra byggnaders energieffektivitet.
Energieffektivitet innebär inte bara att spara energi utan också att minska koldioxid- och växthusgasutsläppen.
För att uppnå detta mål måste vi begränsa hushållens energiförluster, som har ökat på grund av en teknik
som innebär att energikostnaderna har flyttats från byggnad till underhåll. Forskningen inom byggnadssektorn
börjar anta ett alltmer miljövänligt förhållningssätt till byggande.

I dag genomförs de största projekten främst i länder med tempererat klimat där denna form av teknik sprider
sig i en takt som tyder på att vi kommer att ha hållbara städer inom en inte alltför avlägsen framtid. I
Medelhavsländerna sprids de nya teknikerna långsammare. Även om problemet med värmeförluster är
mindre allvarligt i dessa länder är byggnaderna inte längre miljömässigt hållbara.

Den ökande användningen av luftkonditionering, som blir allt vanligare i hemmen, kräver mycket energi.
EU bör därför genomföra informationskampanjer och vidta åtgärder med hjälp av gemenskapsmedel,
incitament och informationskampanjer samt genom att tillämpa och forska fram nya produktionstekniker.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) För att uppnå målet att minska energiförbrukningen med 20
procent, att öka andelen energi från förnybara energikällor i den totala energiproduktionen med 20 procent
och att öka energieffektiviteten med 20 procent krävs det samordnade och riktade åtgärder från både EU:s
och medlemsstaternas sida. Att förbättra byggnaders energieffektivitet är det mest effektiva sättet att minska
energiförbrukningen och utsläppen med 20 procent inom de sektorer som inte ingår i systemet för
utsläppshandel. För att vara exakt är energibesparingarna i genomsnitt 30 procent högre i energieffektiva
byggnader än i konventionella byggnader. Dessutom förbrukar energieffektiva byggnader mindre vatten
och medför lägre underhålls- och förbrukningskostnader. Jag röstade för direktivet om byggnaders
energiprestanda eftersom det kommer att få stor inverkan på EU-medborgarnas liv, i och med att det direkt
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påverkar de byggnader som de bor i och använder. Vidare kommer investeringar i ökad energieffektivitet
och användning av förnybar energi att skapa miljontals arbetstillfällen och bidra till en hållbar ekonomisk
tillväxt i EU. Samtidigt kommer de att bidra till att minska de pengar som nu slösas bort på att underhålla
energiintensiva byggnader.

Rovana Plumb (S&D), skriftlig. – (RO) Byggnader står för nästan hälften av de koldioxidutsläpp som inte
omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter och de utgör därmed en stor potential när det gäller
att minska utsläppen till negativa eller låga kostnader. I det nya direktivet om byggnaders energiprestanda
fastställs en uppsättning minimiindikatorer/minimikrav för nya byggnaders energiprestanda så att de till år
2020 ska kunna uppnå en energiproduktion nära noll genom att en stor del av energin kommer från förnybara
källor. Dessa krav ska även tillämpas för befintliga byggnader.

Det är mycket viktigt att informera medborgarna om dessa krav och att uppmuntra dem, även när byggnader
renoveras, att införa smarta mätarsystem (att ersätta varmvattenberedare och luftkonditioneringssystem
med energieffektiva alternativ såsom reversibla värmepumpar). En del av finansieringen kommer att tas från
EU-budgeten för att uppmuntra energieffektivitetsåtgärder. Medlemsstaterna bör anta lämpliga åtgärder för
att snabbt genomföra direktivet. Jag röstade för betänkandet eftersom den nya lagstiftningen kommer att
hjälpa konsumenterna att minska sina energikostnader, vilket gör det möjligt för EU att fullfölja sitt mål att
minska energiförbrukningen med 20 procent till år 2020.

Teresa Riera Madurell (S&D), skriftlig. – (ES) Jag röstade för detta viktiga direktiv på grund av behovet av
att öka byggnaders energieffektivitet, vilket är ett av de områden som har störst potential att bidra till EU:s
allmänna mål att öka energieffektiviteten med 20 procent till år 2020. Enligt den text som parlamentet och
rådet kommit överens om måste alla nya byggnader till år 2020 vara nollenergibyggnader, vilket innebär
att de producerar lika mycket energi som de förbrukar. Offentliga byggnader måste statuera ett exempel
genom att vara förenliga med lagstiftningen före den 31 december 2013. Delar av kostnaderna för reformen
kommer att finansieras med EU-medel. Befintliga byggnader ska vara förenliga med mycket höga
energieffektivitetsstandarder som beräknas av medlemsstaterna mot bakgrund av en gemensam ram som
anges i direktivet. Indikatorn för att mäta byggnaders energieffektivitet måste tas upp i reklam för försäljning
eller uthyrning i medierna. Det är även viktigt att man tar upp smarta mätare samt kontroll- och
övervakningssystem för energibesparingar. Direktivet kommer att ses över före år 2017.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (FR) Dagens omröstning om EU-regler om byggnaders
energiprestanda är ett stort framsteg inom energieffektivitetsområdet. Vi beklagar dock djupt att man i
lagstiftningen inte tar hänsyn till kraven på att renovera befintliga byggnader, som står för cirka 40 procent
av energiförbrukningen och 36 procent av växthusgasutsläppen i Europa. I stället för att inrätta en omfattande
energieffektivitetspolitik genom att göra stora investeringar i renovering av byggnader betonar EU enbart
nya byggnader. Man har missat ett tillfälle att skapa miljontals jobb, att minska vårt energiberoende gentemot
våra grannar och att avsevärt bekämpa klimatförändringarna.

Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. – (NL) Inom byggnadssektorn finns det en enorm energibesparingspotential.
Sektorn står för 40 procent av energiförbrukningen och 35 procent av de totala växthusgasutsläppen.

Att förbättra byggnaders energieffektivitet är det mest effektiva sättet att minska energiförbrukningen och
utsläppen.

Överenskommelsen förtjänar vårt fulla stöd. Senast den 31 december 2020 måste alla nya byggnader vara
nära-nollenergibyggnader. Alla byggnader inom den offentliga sektorn måste uppnå detta mål två år tidigare.
Minimikraven för energiprestanda kommer från och med nu även att tillämpas vid renovering av gamla
byggnader. Nära-nollenergibyggnader är byggnader med oerhört hög energiprestanda. Dessutom kommer
den försumbara eller mycket lilla mängden energi de förbrukar till stor utsträckning från förnybara
energikällor.

Det bör välkomnas att man i direktivet uppmärksammar tillhandahållandet av finansieringsinstrument för
att möjliggöra denna övergång. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2011 utarbeta en lista över åtgärder
för att uppnå målen i direktivet. Slutligen ska kommissionen bedöma hur direktivet fungerar i god tid, med
andra ord senast den 1 januari 2017. Direktivet utgör ett viktigt bidrag i kampen mot klimatförändringar.

Betänkande: Tavares (A7-0125/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Stockholmsprogrammet utgör grunden för inrättandet av en
tillförlitlig och hållbar gemensam flyktingpolitik i EU. För att genomföra och garantera asylpolitikens mål
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bör medlemsstaterna dock uppmuntras att frivilligt delta i det gemensamma vidarebosättningsprogrammet
för flyktingar. Därför strävar parlamentet efter att ge så många medlemsstater som möjligt möjlighet att
delta i EU:s vidarebosättningsprogram för flyktingar. Parlamentet stöder kommissionens förslag och anser
att vidarebosättning för flyktingar bör spela en central roll i EU:s externa asylpolitik. EU bör vidareutveckla
och utvidga den till ett effektivt skyddsinstrument.

Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Genom att rösta för betänkandet har EU tagit ett viktigt steg mot en
gemensam asylpolitik. På så sätt kommer det att bli möjligt att skydda mänskliga rättigheter mer effektivt
och på samma gång begränsa den illegala invandringen.

EU måste göra sin röst hörd när det gäller migration och integration. Vi måste ta ansvar för att utarbeta
europeiska regler och för att bidra till de utgifter som de EU-länder som drabbas av många flyktingströmmar
står inför. Vidarebosättning kan eller bör dock inte särskiljas från gemensamma åtgärder mot illegal invandring.
Dessa åtgärder kräver inte bara överenskommelser med gränsstater utan också med de länder som framtida
illegala invandrare kommer att resa från.

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Vidarebosättning av flyktingar är en process som gör det möjligt för dessa
människor att vidarebosättas på begäran av UNHCR när de bedöms vara i behov av internationellt skydd.
Detta är ett av de berättigade kriterierna för Europeiska flyktingfonden. Vidarebosättning kan vara en idealisk
lösning för de personer vars skydd inte kan säkras i deras första asylländer.

Jag instämmer i föredragandens slutsatser och beslutade mig därför för att rösta för betänkandet.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Enbart genom en gemensam asylpolitik och ett gemensamt
vidarebosättningsprogram kan vi bedriva en verklig människorättspolitik i EU. Vidarebosättning är utan
tvekan en av de varaktiga lösningarna för flyktingar vars skydd inte kan säkras i deras första asylländer. Det
är viktigt att de medel som behövs är tillgängliga även om att enbart avsätta en del av budgeten inte kan anses
vara ett verkligt vidarebosättningsprogram för flyktingar.

Vi är övertygade om betydelsen av ändringen av Europeiska flyktingfonden, som gör det möjligt att fylla en
lucka som finns i vissa medlemsstater samt att förbättra deras förmåga att erbjuda vidarebosättning. Jag är
nöjd med att antalet medlemsstater som deltar i programmet har ökat på senare år. Det är viktigt att vi lyckas
uppmuntra de övriga att delta. EU:s utveckling och utvidgning av vidarebosättningsinstrumentet måste
fortsätta för att vi ska kunna inrätta ett så effektivt skydd som möjligt.

Därför kommer kommissionen att ha möjlighet att årligen fastställa EU:s gemensamma prioriteringar för
vilka personer som ska vidarebosättas. De prioriterade kategorierna kan gälla geografiska regioner,
nationaliteter eller särskilda kategorier av flyktingar som ska vidarebosättas. Jag håller dock med om att
flexibilitet måste garanteras för att man ska kunna reagera på nödsituationer.

Corina Creţu (S&D), skriftlig. – (RO) Trycket från migrationsströmmarna ökar och man måste förstå den
oro som flera av målländerna känner inför detta. Därför är det viktigt att vidarebosättningsprogrammet
börjar tillämpas eftersom det underlättar en rättvis fördelning av ansvaret när det gäller att följa de
internationella kraven på skydd av flyktingar samtidigt som det minskar bördan för de länder som tar emot
ett stort antal flyktingar.

Det är viktigt att se till att Europeiska stödkontoret för asylfrågor inleder sin verksamhet i år. Det kan hjälpa
medlemsstaterna med tillämpningen av vidarebosättningsprogrammet. Det spelar ingen roll vilket land
flyktingarna ska vidarebosättas i utan det viktiga är att de omedelbart ges tillgång till kurser i det aktuella
landets språk och kultur samt till religiösa institutioner och till psykologisk rådgivning, om så behövs.

Jag anser att hållbarhet bör vara den viktigaste delen av programmet, vilket garanteras genom en långsiktig
budgetprognos i enlighet med beslutet. Flyktingarna är redan traumatiserade på grund av uppbrottet från
hemlandets kultur och traditioner. De måste skapa sig en ny identitet, vilket är en traumatisk process som
inte får förvärras genom att deras framtid är osäker och oviss.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Behovet av att vidarebosätta flyktingar har blivit allt viktigare i ett Europa
som inte vill avskärma sig från resten av världen eller vara blint för vad som försiggår där. En välkomnande
natur och solidaritet med dem som lider är två europeiska kännetecken som har hämtat inspiration från
kristendomen och som återigen bör tillämpas fullt ut. Detta måste dock göras utan att man ignorerar de
motiverade begränsningar som medlemsstaterna har fastställt. EU bör i sina gemensamma årliga prioriteringar
med hänsyn till geografiska regioner eller särskilda kategorier av flyktingar som ska vidarebosättas verkligen
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ta hänsyn till medlemsstaternas behov och deras individuella omständigheter. Medlemsstaternas deltagande
i vidarebosättningsprogrammen bör uppmuntras.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) En av Europeiska flyktingfondens ”berättigade åtgärder” är
vidarebosättning. I Stockholmsprogrammet anges att EU ska agera i partnerskap med och samarbeta med
tredjeländer som har ett stort antal flyktingar. Kommissionen definierar årligen gemensamma årliga
prioriteringar för EU för personer som ska vidarebosättas och definitionen måste vara tillräckligt flexibel för
att man ska kunna reagera på nödsituationer. Offren för de mest förtryckande kulturella, sociala och politiska
systemen bör särskilt uppmärksammas. Antalet medlemsstater som deltar i EU:s vidarebosättningsprogram
har ökat och det bör utvidgas till att omfatta så många medlemsstater som möjligt. Jag betonar den positiva
effekten av att införa stöd till vidarebosättning med större belopp under det första och det andra året. Dessa
medel är avsedda för de naturliga ökade kostnaderna i samband med inrättandet av mekanismer och strukturer
samt för att garantera förutsättningar för största möjliga hållbarhet och kvalitet i vidarebosättningsprocessen.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Med tanke på dess bristfälliga prestationer måste Europa bidra
mer till insatserna för att vidarebosätta flyktingar vars existens är hotad i de länder som har tagit emot dem.
Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser att medlemsstaterna bör uppmuntras att delta i denna kollektiva
solidaritetsrörelse. Syftet är att uppmuntra mottagande och vidarebosättning av flyktingar i Europa. Det
räcker inte längre med goda avsikter. Vi måste omvandla ord till handling och vi måste framför allt prioritera
barn och kvinnor som särskilt riskerar att utsättas för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller exploatering,
minderåriga utan medföljande vuxen, personer som utsatts för tortyr och personer som är svårt sjuka.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Endast tio medlemsstater, däribland Portugal, tar emot flyktingar för
vidarebosättning. Vidarebosättning av flyktingar är en process genom vilken medborgare i tredjeländer eller
statslösa personer, på begäran av UNHCR och på grundval av deras behov av internationellt skydd, överförs
från ett tredjeland till en medlemsstat. Syftet med antagandet av rekommendationen är att öka antalet
medlemsstater som vidarebosätter flyktingarna och därför får de länder som vidarebosätter för första gången
ökat ekonomiskt stöd under de första två åren. Vidarebosättning av följande kategorier ska alltid prioriteras,
oberoende av vilka geografiska prioriteringar EU kan ha beslutat om för en viss period: barn och kvinnor
som riskerar att utsättas för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller exploatering, minderåriga utan medföljande
vuxen, personer med allvarliga medicinska behov, personer som överlevt våld och tortyr och personer som
på grund av juridiska och skyddsrelaterade behov är i akut eller brådskande behov av vidarebosättning.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) En av de berättigade stödåtgärderna inom Europeiska flyktingfonden
är vidarebosättning av flyktingar från tredjeländer. Vidarebosättning är den process genom vilken medborgare
i tredjeländer eller statslösa personer, på begäran av UNHCR och på grundval av deras behov av internationellt
skydd, överförs från ett tredjeland till en medlemsstat där de a) får uppehållstillstånd med flyktingstatus eller
b) får en ställning som ger samma rättigheter och förmåner enligt den nationella lagstiftningen och
gemenskapsrätten som flyktingstatus.

De åtgärder som föreslås i betänkandet kommer att leda till att EU – som redan står inför problemet med
massinvandring – kommer att bli ännu mer lockande för invandrare. Under 2008 vidarebosattes ungefär
5 000 runtom i EU. I dag finns det 750 000 personer i världen som är i behov av vidarebosättning. Därför
röstade jag nej till betänkandet.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) I många medlemsstater, däribland mitt hemland Österrike, är
kapaciteten att ta emot invandrare redan på bristningsgränsen och medborgarna har rätt att motsätta sig
nya mottagningscentrum och liknande institutioner. I betänkandet om Europeiska flyktingfonden kräver
man vidarebosättning av flyktingar, vilket är ytterst obegripligt. Därför röstade jag mot betänkandet.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Flyktingproblemet är ett europeiskt problem som man inte kan tvinga
enskilda medlemsstater att förvalta, framför allt med tanke på deras geografiska och ekonomiska skillnader.
Därför stöder jag inrättandet av en fond på EU-nivå.

Inrättandet av denna fond måste tjäna två syften: det måste stödja flyktingar som kommer till våra länder,
ofta via våra kuster, och söker hjälp samt de stater som tar emot flest av dessa desperata människor på grund
av sitt geografiska läge. Problemet är, och måste förbli, ett europeiskt problem och medlemsstaterna ska inte
tvingas hantera det på egen hand. Jag hoppas att fonden bara är början på en utveckling av en mer europeisk
och enad front i frågan.

Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig. – (PL) Med anledning av behovet av att hjälpa flyktingar i Europa
anser jag att parlamentets beslut är mycket viktigt. Huvudsyftet med fonden är att stödja medlemsstaternas
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åtgärder, som ofta innebär ytterligare utgifter. Åtgärderna syftar till att garantera flyktingarna anständiga
levnadsvillkor och de rör även den rättsliga regleringen av deras vistelse i medlemsstaterna. Jag anser att det
är mycket viktigt att öka det ekonomiska stödet till de länder som engagerar sig i att hjälpa flyktingar.

Vi får inte ge anledning till kritik för att vi i egenskap av utvecklade länder försöker hindra flyktingarna från
att komma till oss i stället för att skydda dem. Flyktingar som kommer till Europa från utvecklingsländerna
och som ofta har stått inför enorma problem som våld, brist på existensmedel och avsaknad av tillgång till
hälso- och sjukvård bör ges vård som är organiserad på bästa sätt av EU:s medlemsstater.

Anna Záborská (PPE), skriftlig. – (SK) Mina damer och herrar! I utskottet togs många ändringsförslag som
syftade till att betona kyrkans och religiösa gruppers betydelse för att lösa flyktingproblemet upp till
omröstning. Alla dessa ändringsförslag förkastades. När liberaler och vänsterpolitiker hävdar att det dagliga
arbetet i tillräckligt stor utsträckning täcks av icke-statliga organisationer och statliga medel avslöjar det
deras kortsynta cynism och hyckleri. Situationen är i själva verket raka motsatsen. Stämmer det inte att stater
ofta kritiseras för att villkoren i de flesta flyktinglägren är ovärdiga? Är det fel att öppet påpeka att stater som
Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien eller Malta är hycklare? Regeringar lyckas inte ta emot och ta hand om
flyktingarna. Dessa fattiga människors misär är en förolämpning för det välbärgade Europa och därför skickar
vi tillbaka dem. På grund av politisk korrekthet ignorerar vi det faktum att i den djupaste misären i
mottagningscentrumen, där de politiskt korrekta icke-statliga organisationerna redan har gett upp kampen,
är det numera endast de anspråkslösa katolska nunneordnarna som arbetar entusiastiskt. Tack vare Maltese
Order, Jesuit Refugee Service och många andra kristna organisationer medger många regeringar sin plikt att
ta itu med flyktingarnas öde. De kristna organisationerna är en nagel i ögat på vårt samvete. Därför förtjänar
de vårt tack – även nu när de får mycket begränsade resurser från EU-budgeten och inte ens kan nämnas i
initiativbetänkandet om detta ämne.

Betänkande: Coelho (A7-0126/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Betänkandet om Schengens informationssystem och moderniseringen
av det bidrar till det stora genombrottet för fri rörlighet inom Europa. Eftersom allt fler människor rör sig
mellan medlemsstaterna inom Schengenområdet, och med anledning av den senaste utvidgningen, bör vi
förbättra uppgiftshanteringen så att denna frihet kan utövas i fullständig säkerhet. Carlos Coelhos betänkande
bidrar till en effektivisering av spridningen av information samt till den nödvändiga respekten för individuella
friheter som EU garanterar. Av logiska skäl röstade jag för betänkandet.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Målet med förslaget är att säkerställa migreringen från Schengens
informationssystem (SIS I+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II). Det är verkligen
beklagligt att systemets start har skjutits upp. Parlamentet gjorde allt det kunde för att systemet skulle tas i
bruk så snart som möjligt och för att genomförandet av SIS II skulle vara helt öppet. Det krävs dock att man
får alla institutioners godkännande. Det är viktigt att betona att kommissionen bör tillämpa ett annat program
om SIS II inte fungerar och att parlamentet bör få delta i beslutsfattandet om migrering. Innan man går över
till det nya SIS II-systemet bör parlamentet få fullständig information från kommissionen om testresultaten
och ges möjlighet att utfärda ett yttrande.

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Före migreringen till det nya SIS bör lämpliga tester genomföras och
nödvändiga garantier inrättas. Samtidigt som jag anser att ovanstående bör genomföras på ett professionellt
och allomfattande sätt delar jag föredragandens besvikelse vad gäller de stora förseningarna som förhindrar
migreringen till det nya systemet.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för ändringsförslagen till förordningen. Migreringsfasen
måste komma sist under utvecklingsmandatet för andra generationen av Schengens informationssystem
(SIS II) Detta motiverar behovet av att ge kommissionen ett utvecklingsmandat för systemet som är giltigt
ända fram till driftsstarten. Med anledning av de stora förseningar som redan har bekräftats och de ökade
kostnaderna för SIS II inser jag att de bortre tidsgränserna måste behållas. Kommissionens nya mandat bör
fastställas i enlighet med det datum som man planerar att ta SIS II i drift på, det vill säga under senare delen
av 2011.

Kommissionen bör dock ges viss flexibilitet och kunna anpassa datumen genom kommittéförfarandet så att
den kan anpassa den rättsliga ramen till ett alternativt scenario om SIS II-projektet skulle misslyckas.
Kommissionens oförmåga att fastställa ett sannolikt datum för när SIS II ska tas i drift är oacceptabelt,
eftersom bättre garantier för säkerhet, frihet och rättvisa inom det europeiska området är beroende av det.
Det skapar också tvivel kring bristen på öppenhet i processen.
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Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Med tanke på hur känslig frågan är, är det motiverat att ge en av de
parlamentsledamöter som har ägnat sig åt detta ämne i uppgift att utarbeta betänkandet. Jag vill gratulera
Carlos Coelho till hans arbete. Förseningarna är beklagliga men jag delar hans oro för att migreringsprocessen
inte ska lyckas och hans omsorg för parlamentets rätt att informeras om utvecklingen.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) ”Sagan” om migreringen från SIS I till SIS II har gått för långt. Jag
röstade för betänkandet för att betona behovet av att respektera tidsfristerna och avsluta det som, med
anledning av otaliga fruktlösa resultat och av de resurser som hittills utan framgång har använts för att uppnå
målet med nyss nämnda migrering, kan ses som misskötsel. Bollen är på kommissionens planhalva men i
egenskap av budgetmyndighet bör parlamentet använda sina befogenheter och förbehålla sig rätten att be
Europeiska revisionsrätten att noggrant granska förvaltningen av projektet och de ekonomiska konsekvenser
som ett misslyckande innebär för EU-budgeten.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jag ser små framsteg i utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågors ändringsförslag i betänkandet. Det begär att parlamentet
ska ingå i beslutsprocessen och påpekar att det bör ge sitt samtycke innan övergången till andra generationen
av Schengens informationssystem kan ske. Betänkandet är dock alltjämt oacceptabelt. Vi kan inte stödja
möjligheten till migrering till SIS II – det nya verktyget för att uppnå ”fullständig säkerhet” – med straffrihet.

Genom det nya systemet kan allt fler personliga uppgifter samlas in och på grund av motiv vars giltighet är
en tolkningsfråga. Hur kan det faktum att man misstänker att någon vill genomföra en terrorattack anses
vara ett giltigt skäl? Det värsta av allt är att Förenta staterna kan ges tillgång till uppgifterna. I denna kristid
fortsätter den regerande eurokratin att bygga ett Europa som kännetecknas av konkurrens och en överbetoning
på lag och ordning. Nu mer än någonsin är det dock dags att bygga det solidaritetens och samarbetets Europa
som vi behöver.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Vi har ett Schengeninformationssystem som fungerar och som kan
utvidgas och vi har ett prestigeprojekt som kostar miljoner euro och som verkar bli ett fiasko. Det är dags
att sluta kasta pengar i sjön och rädda det som fortfarande kan räddas. Om EU verkligen vill spendera
ytterligare miljoner bör de läggas på gränsskydd eller på att hjälpa ursprungsbefolkningar. I stället för att
bara betala ut ”premier” för att ta emot flyktingar bör Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning
äntligen tillämpas och den gäller givetvis inte armén av ekonomiska invandrare.

Slutligen behöver vi inte utvidga asyldjungeln och träsket av EU-organ som glupar i sig miljoner med ett
stödkontor för asylfrågor. Innan vi har ett fungerande Schengeninformationssystem bör Schengenområdet
inte utvidgas. De nya förslagen är inte ogenomtänkta utan de är helt enkelt kontraproduktiva och därför
lade jag ner min röst.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag uttrycker mitt fulla stöd för Carlos Coelhos betänkande. Schengens
informationssystem har visat sig vara ett utmärkt och motiverat instrument för förvaltning och kontroll
inom EU. Det har dock krävts justering och anpassning under utvecklingen av det eftersom ytterligare krav
har framkommit.

Föredragandens förslag kan sammanfattas på följande sätt: migreringen till den andra generationen kan inte
längre skjutas upp. Vi behöver effektiva instrument för att samordna information om och kontrollera dem
som kommer till och reser inom Schengensystemet. Av denna anledning håller jag med Carlos Coelho när
han betonar behovet av att kommissionen genomför det nya andra generationens Schengensystem så fort
som möjligt.

Betänkande: Coelho (A7-0127/2010)

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Före migreringen till det nya SIS bör lämpliga tester genomföras och
nödvändiga garantier inrättas. Samtidigt som jag anser att de bör genomföras på ett professionellt och
allomfattande sätt delar jag föredragandens besvikelse vad gäller de stora förseningarna som förhindrar
migreringen till det nya systemet.

Dessutom anser jag att revisionsrätten noggrant bör undersöka hanteringen av frågan.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Det ökade antalet medlemsstater har i stor utsträckning försvårat övergången
och migreringen från Schengens informationssystem till andra generationen av Schengens informationssystem.
Parlamentet har med all rätta begärt exakt och aktuell information om hur det går med betänkandet. Jag

18-05-2010Europaparlamentets överläggningarSV46



hoppas att migreringen sker på ett så effektivt sätt som möjligt, att denna förändring inte på något sätt skadar
Europas säkerhet och att den får ett tillfredsställande resultat.

Betänkande: Tavares (A7-0131/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade för betänkandet eftersom frågan om flyktingar i EU
fortfarande är mycket viktig. För närvarande är vidarebosättningen av flyktingar i EU inte tillräckligt samordnad
och endast tio medlemsstater vidarebosätter flyktingar på årsbasis, vilket medför en bristande strategisk
användning av vidarebosättning som ett EU-instrument för externa åtgärder. Jag välkomnar kommissionens
beslut att inrätta ett europeiskt stödkontor för asylfrågor, som kommer att kunna stödja medlemsstaterna i
genomförandet av initiativ för vidarebosättning samtidigt som man garanterar att politiken samordnas inom
EU.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), skriftlig. – (FR) EU engagerar sig i mycket mindre utsträckning än Förenta
staterna och Kanada i mottagandet och vidarebosättningen av flyktingar från tredjeländer. Jag röstade för
parlamentets initiativbetänkande om ett gemensamt vidarebosättningsprogram. Parlamentet begär att ett
långtgående och hållbart vidarebosättningsprogram ska inrättas i EU och föreslår att medlemsstater som är
beredda att delta i det ska få ekonomiskt stöd.

Betänkandet visar också att vi inte instämmer i rådets idé om att flyktingars nationalitet ska ligga till grund
för besluten om vem som ska prioriteras i fråga om vidarebosättning. Förutom kriteriet flyktingars geografiska
ursprung vill vi att kategorin ”utsatta flyktingar” (kvinnor och barn som utsätts för våld eller exploatering,
minderåriga utan medföljande vuxen, personer med medicinska behov, personer som har utsatts för tortyr
etc.). inrättas Dessa grupper bör alltid prioriteras.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Det är mycket viktigt att EU har en rättvis och realistisk
migrationspolitik. Därför välkomnar jag det ändamålsenliga, välfungerande och hållbara
vidarebosättningsprogrammet som innebär en varaktig lösning för flyktingar som inte kan återvända till
sina ursprungsländer. Vidarebosättningsprogrammet kan bidra till att göra illegal invandring mindre lockande
för de flyktingar som försöker komma in i EU. För att vidarebosättningsprogrammet ska bli framgångsrikt
krävs det möjligheter till sysselsättning för de vuxna och en omedelbar integration av barnen i skolorna.
Därför måste det finnas tillgång till handledningstjänster för utbildning och yrkesverksamhet.
Uppföljningsåtgärderna bör genomföras av olika organisationer inom den offentliga förvaltningen (t.ex.
kommuner) och inom det civila samhället samt av frivillig- och välgörenhetsorganisationer, skolor och
socialtjänst, och det är mycket viktigt att främja samarbete mellan organisationerna. Jag uppmanar
medlemsstaterna att främja ett inrättande av privata finansieringsmekanismer och en mer allmän
offentlig-privat samverkan i syfte att stärka vidarebosättningsprogrammet för EU.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Det är positivt att antalet medlemsstater som deltar i
vidarebosättningsprogrammen har ökat under senare år. Likväl vidarebosätter endast tio medlemsstater
årligen flyktingar utan någon inbördes samordning eller ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU.
Det är viktigt att medlemsstaterna visar solidaritet gentemot varandra och rättvist fördelar ansvaret för att
uppfylla internationella förpliktelser.

Ett ändamålsenligt och hållbart vidarebosättningsprogram för EU kommer att skapa fördelar för de flyktingar
som vidarebosätts, för medlemsstaterna och för EU, som därmed får en ledande funktion inom det
internationella humanitära området. Det är önskvärt med en multilateral strategi som omfattar alla berörda
aktörer på lokal nivå, samt icke att förglömma den grundläggande roll som FN:s flyktingkommissariat spelar.

Ett ändamålsenligt vidarebosättningsprogram för EU bör ge varaktigt skydd och varaktiga lösningar samt
skapa mekanismer för samarbete och samordning mellan medlemsstaterna. Programmet bör leda till att
utbyte av bästa praxis möjliggörs, att en gemensam strategi skapas och att kostnaderna för vidarebosättningen
minskar. Jag stöder förslaget från föredraganden – Rui Tavares, som jag gratulerar för ett utmärkt betänkande
– om att inrätta en vidarebosättningsenhet som gör det möjligt att samordna och underlätta
vidarebosättningsprocesserna.

Robert Dušek (S&D), skriftlig. – (CS) Utkastet till förordning om EU:s program för förvaltning och reglering
av vidarebosättning kommer i första hand att lösa flyktingarnas bosättning och anpassning i den nya miljön.
Humanitära katastrofer och andra oförutsägbara händelser kan skapa en flyktingvåg som vi måste kunna ta
itu med tillsammans, inom en EU-ram. Jag motsätter mig dock helt och hållet flyktingar som söker asyl på
politiska grunder i EU. Jag kan inte föreställa mig att det är lagligt att förfölja en medborgare på politiska
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grunder i någon medlemsstat. Lokala myndigheters deltagande i vidarebosättningsprogram bör alltid vara
frivilligt, precis som medlemsstaternas deltagande.

Vissa länder är vana vid allt fler utlänningar i lokalbefolkningen men för andra är det givetvis någonting nytt.
För att undvika fobier och oro för utlänningar i vissa länder eller regioner bör vi respektera deras intresse
eller brist på intresse för att delta. För att vidarebosättningsprogrammet för EU ska kunna stämma överens
med och komplettera annan EU-politik med anknytning till asylfrågor bör det samordnas inom ramen för
det europeiska stödkontoret för asylfrågor. Trots nyss nämnda invändningar stöder jag hela betänkandet.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Vidarebosättning för flyktingar har visat sig vara nödvändig när mottagande
tredjeländer inte kan ge flyktingar säkerhet och uppehälle så att de kan bosätta sig där. Därför anser olika
organisationer som är verksamma på plats att problemet bör lösas på EU-nivå, och det gemensamma
vidarebosättningsprogrammet för EU som kommissionen föreslår kan vara ett lämpligt sätt att ta itu med
detta. Oavsett vilka modeller om vinner i slutändan är det uppenbart att medlemsstaterna snarast bör
samarbeta mer med varandra och med de länder flyktingarna först bosätter sig i för att skapa en varaktig,
hållbar och gemensam lösning på detta allvarliga humanitära problem.

Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) EU-medborgarna bör inte låta sig luras av ordet vidarebosättning i
betänkandets titel. Vi talar inte om ett hjälppaket eller någon annan åtgärd för invandrarnas återvändande
utan om mottagande på EU:s territorium, på rekommendation av FN:s flyktingkommissariat, av personer
som redan har sökt asyl i ett tredjeland, men av en eller annan anledning passar inte det första asyllandet
eller flyktingens hemland dem eller FN. Detta är ett otroligt nytt motiv till socioekonomisk integration under
förevändningen om tillämpning av internationellt skydd samtidigt som ett europeiskt stödkontor för asylfrågor
ska få ett större ansvar för att fördela sökandena över hela EU, oavsett vad vi anser om det. Hur kan vi lita på
att FN och de första asylländerna kan organisera en sådan kontroll? Hur kan vi tolerera att en europeisk byrå
talar om för medlemsstaterna vilka de måste acceptera på sitt territorium och under vilken status? Enligt
UNHCR finns det 750 000 personer i världen som kan söka asyl. Måste vi ta emot alla dem i våra länder på
order från denna organisation? Detta är fullständigt oansvarigt.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Endast tio medlemsstater, däribland Portugal, accepterar flyktingar för
vidarebosättning. Situationen måste förändras och man måste hitta lösningar och incitament för att få
merparten av medlemsstaterna att acceptera vidarebosättning av flyktingar. Inrättandet av detta program
är ett steg i denna riktning. Det kommer också att bidra till att öka EU:s engagemang i vidarebosättning på
global nivå och inverka på EU:s strävan att spela en framträdande roll i globala humanitära frågor och på
den internationella arenan.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Tillåt mig att uttrycka mitt stöd för Rui Tavares betänkande. Som jag
betonade beträffande inrättandet av en europeisk flyktingfond kräver problemet en europeisk handlingslinje
och strategi.

Jag anser att förfarandena för tilldelning av flyktingstatus bör harmoniseras för att uppnå detta syfte. Vi kan
inte ha olika definitioner inom EU. Ett gemensamt begrepp förhindrar ”migreringen” av flyktingar inom
europeiska stater samtidigt som det möjliggör en förbättrad förvaltning. Jag anser att ett gemensamt program
är ett steg i rätt riktning. Avslutningsvis bör ett effektivt vidarebosättningsprogram för EU ge varaktigt skydd
och varaktiga lösningar inte bara vid långvariga, utdragna flyktingsituationer utan också när det gäller behovet
av snabba och lämpliga reaktioner i nödsituationer och vid oförutsedda händelser.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) Godkännandet av vidarebosättningsprogrammet för EU för
flyktingar från tredjeländer i medlemsstaterna är ett steg i rätt riktning och jag röstade givetvis för betänkandet,
som jag fungerade som föredragande för på Europeiska folkpartiets grupps (kristdemokrater) vägnar. Det
är mycket viktigt att skapa solidaritet mellan EU och tredjeländer i flyktingfrågor. Vi kommer dock snart att
behöva vara tydliga och visa samma solidaritet inom EU genom att inrätta ett internt program för avvisning
i syfte att minska det oproportionerliga trycket på vissa medlemsstater jämfört med andra. Pilotprogrammet
i Malta är ett mycket bra exempel på detta.

Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig. – (PL) Det är positivt att ett gemensamt vidarebosättningsprogram
för EU har inrättats. Antalet flyktingar som är i behov av vidarebosättning ökar i förhållande till antalet platser
som är tillgängliga för dem. De medlemsstater som tar emot flyktingar är dock ofta bland de fattigaste och
deras resurser innebär att det är omöjligt för dem att acceptera ett stort antal personer. Vidarebosättning bör
vara den sista utvägen – den enda lösningen när flyktingar inte kan återvända till sina hemländer och inte
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kan få skydd i ett tredjeland. Medlemsstaterna bör anta ett mer långtgående program som kommer att
garantera kvalitet och effektivitet när det gäller vidarebosättning.

Vi bör stödja inrättandet av privata finansieringsmekanismer och antagandet av fler offentliga och rättsliga
initiativ för att förstärka vidarebosättningsprogrammet för EU. Vi bör framför allt uppmärksamma de
mänskliga resurser som behövs i det aktuella vidarebosättningsprogrammet och i framtida
vidarebosättningsprogram för EU så att vi kan införa ett förfarande som möjliggör god praxis angående
anpassning och integration av flyktingar i det mottagande samhället.

Målet är att inrätta ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU så att antalet personer som vidarebosätts
kan öka och deras situation i EU förbättras tack vare ett närmare samarbete mellan medlemsstaternas
regeringar. Vi bör göra allt vi kan för att se till att fler medlemsstater deltar i vidarebosättningsprogrammet
för EU, vilket kommer att bli en början på ett politiskt och praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna som
syftar till att ge utlänningar varaktigt skydd.

Betänkanden: Tavares (A7-0125/2010–A7-0131/2010), Coelho (A7-0126/2010–A7-0127/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag röstade ja till betänkandena, i enlighet med
överenskommelsen med föredragandena under våra debatter i utskottet för medborgerliga rättigheter.

Betänkande: Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

Maria Badia i Cutchet (S&D). skriftlig. – (ES) Betänkandet, som jag hoppas att de flesta av er kommer att
rösta för, är en bedömning av de framsteg man har gjort i EU inom utbildningspolitiken under perioden
2007–2009. I det diskuteras också de utmaningar som tas upp i initiativet om ”nya kompetenser för nya
arbetstillfällen”. Resultatet visar att det alltjämt finns alltför stora brister i våra ungdomars utbildning både
när det gäller deras kunskaper för de nya sektorena inom ekonomin och deras färdigheter att utvecklas i en
situation där Europa och världen blir allt öppnare och mer beroende av varandra. EU 2020-strategin speglar
vikten av utbildning för att på ett framgångsrikt sätt kunna ta itu med de sociala och ekonomiska utmaningar
som vi står inför under nästa årtionde. Eftersom EU befinner sig i en ekonomisk kris vill jag betona vikten
av att inte dra in på medlen till utbildning på nationell nivå och på gemenskapsnivå.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag stödde betänkandet eftersom jag anser att vi bör förbättra
utbildningskvaliteten i EU. Tyvärr kommer inte riktlinjerna i Lissabonstrategin att genomföras förrän i slutet
av 2010. Trots framsteg under senare år saknar många EU-medborgare fortfarande tillräckliga kvalifikationer
och en tredjedel av Europas befolkning har mycket låg utbildning. Det är också oroväckande att allt fler
ungdomar hoppar av skolan i förtid och att de inte förvärvar några kvalifikationer senare. Jag anser att det
är mycket viktigt att så fort som möjligt börja genomföra en politik som syftar till att höja utbildningsnivån
i medlemsstaterna. Kommissionen, medlemsstaterna och arbetsgivarna bör i nära samarbete med
utbildningsarrangörerna garantera högre utbildningsnivåer och bredda kompetenserna i syfte att bemöta
den stora efterfrågan inom näringslivet och på arbetsmarknaden.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Jag röstade för betänkandet om genomförandet av arbetsprogrammet
”Utbildning 2010” eftersom det innehåller några mycket viktiga delar som jag hoppas kan tillämpas konkret
i EU:s politik och därefter genomföras fullt ut i medlemsstaterna.

Jag syftar framför allt på punkterna om yrkesutbildning och kopplingen mellan utbildning och
arbetsmarknadens behov. Ur denna synvinkel hoppas jag, för framtiden för vårt utbildningssystem och vårt
ekonomiska system, som nästan helt och hållet utgörs av små och medelstora företag, att behovet av att
förstärka kopplingen mellan institutioner – framför allt yrkesutbildningsinstitutioner – och näringslivet,
kommer att erkännas.

Idén om att främja inrättandet av olika former av partnerskap mellan nationella och lokala produktionsföretag
å ena sidan och utbildningsväsendet å andra sidan är utan tvekan god. På så sätt blir det möjligt för skolor
att lyckas bättre med att samordna utbildningsprogrammen med de verkliga lokala behoven och den
ekonomiska världen som speglar dessa behov. Dessutom kommer det att hjälpa skolorna att övervinna det
eviga problemet med att hitta tillräckliga resurser för att ge unga människor utbildning av hög kvalitet som
de omedelbart kan få användning för i yrkeslivet.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade för betänkandet eftersom det är hög tid att se över
de utbildningsmål som fastställdes i Lissabonstrategin och utvärdera vad som inte lyckades inom detta
område. Jag är nöjd med att ett av de viktigaste målen i den nya EU 2020-strategin är att höja utbildningsnivån,
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minska antalet personer som lämnar skolan utan tillräckliga kvalifikationer och öka antalet personer med
högre utbildning eller motsvarande. För det första vill jag betona att på grund av den snabba utvecklingen
av information och nya tekniker blir utbildningsmiljön alltmer komplicerad och varierad och att det är
nödvändigt att anpassa sig till nya behov i en värld i förändring. Därför är det nödvändigt att reformera och
förbättra skolornas och universitetens läroplaner mot bakgrund av behoven hos en marknad i förändring.
För det andra efterfrågar jag större insatser för att öka läskunnigheten och gynna kompetenshöjning för
personer från mindre gynnade miljöer. Ett av programmets viktigaste mål är att modernisera yrkesutbildningen
och den högre utbildningen. Med andra ord behövs det i allt högre grad ett närmare samarbete med näringslivet
och det är nödvändigt att utveckla nya och mer attraktiva möjligheter till kvalifikationer och rörlighet för
studenter på yrkesutbildningar. Jag är nöjd med att parlamentet har fäst stor vikt vid att vi bör underlätta
integrationen av människor med funktionshinder i utbildning. Jag instämmer också i att vi bör avsätta
lämpliga resurser för att garantera att människor med funktionshinder integreras inom utbildningsområdet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Utbildning av hög kvalitet är ett måste för personligt
självförverkligande, jämlikhet, bekämpande av social utslagning och fattigdom, aktivt medborgarskap och
social sammanhållning. Det är mycket viktigt att höja kvaliteten på utbildningen för alla studenter för att
uppnå bättre resultat och kunskaper. Det är det enda sättet att genomföra den förnyade sociala agendan för
möjligheter, tillgång och solidaritet samt att bidra till att skapa fler och bättre arbetstillfällen. Rörlighet mellan
institutioner för högre utbildning, näringslivet samt yrkesutbildning och fortbildning bör gynnas för att
främja ett studentcentrerat lärande och förvärv av kunskaper inom t.ex. företagande, interkulturell förståelse,
kritiskt tänkande och kreativitet. Jag uppmanar också medlemsstaterna att uppdatera agendan för högre
utbildning och i synnerhet att anpassa läroplanerna till arbetsmarknadens krav.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Efter Lissabonstrategin har utbildningspolitik blivit allt viktigare i EU.
Därför välkomnar jag betänkandet i allmänhet och framför allt kommissionens meddelande ”Kärnkompetenser
för en värld i förändring”. Likväl är jag oroad över skillnaderna mellan kunskapsnivåerna och
arbetsmarknadens krav i EU.

En tydlig satsning på yrkesutbildning och livslångt lärande kommer att ge ett stort bidrag till framgången
för initiativet om ”nya kompetenser för nya arbetstillfällen” liksom till utvecklingen av nyckelkompetenser
som sträcker sig över flera områden, exempelvis IT-kompetens, förmågan att lära, social, medborgerlig,
idrottslig och konstnärlig kompetens, entreprenörskap samt kulturell medvetenhet.

För att de kommande generationerna ska kunna övervinna den nuvarande skillnaden mellan förvärvade
kunskaper och marknadens behov anser jag att det är oumbärligt att förskoleutbildningen håller hög kvalitet
och utgör ett instrument för tidigt förvärv av grundläggande kunskaper. Jag menar också att det är mycket
viktigt att grund- och gymnasieutbildningen betonar utveckling av särskilda färdigheter såsom utländska
språk och att den anpassas till behoven i de samhällen som skolorna ligger i. Det är också oumbärligt att den
högre utbildningen samordnas med arbetsmarknadens och företagens behov samt samhällets behov i
allmänhet.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om kärnkompetenser för en värld i förändring:
genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”. Trots att vissa förbättringar har gjorts har vi
fortfarande långt ifrån uppnått utbildningsmålen i Lissabonstrategin. I betänkandet analyserar man vad som
gick snett och föreslår utmaningar som alltjämt måste övervinnas, exempelvis ökad samverkan mellan
lärande, yrkesutbildning och system för livslångt lärande.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Eftersom jag har arbetat för regeringen inom utbildningsområdet i mitt
hemland anser jag att det är högst beklagligt att se att utbildning klassificeras felaktigt i nästan alla dithörande
indikatorer. Jag är rädd för att dessa ofördelaktiga resultat i stor utsträckning är en produkt av att man inte
verkar ta upp någon utbildningsideologi i kommissionens meddelande och i parlamentets resolution. I dessa
texter kan man överhuvudtaget inte hitta orden ”förtjänst”, ”beslutsamhet”, ”ansträngning”, ”koncentration”
och ”disciplin” och ”kunskapsöverföring” och ”memorering” ses som mycket mindre viktiga än frågan om
”begåvning” och ”åsikter” som grundas på ”grundläggande kompetenser”.

Regeringarna borde sluta oroa sig för statistiken och i stället ta itu med orsaken till problemet. De bör överge
de metoder som bygger på tomt prat och som innebär att de personer som deltar i utbildningsprocessen
fråntas sitt ansvar. De bör sluta att förvränga statistiken och i stället framför allt lyfta fram vetenskapligt
innehåll och kognitiva processer, effektiv inlärning och effektivt lärande. De bör även koncentrera sig mindre
på att avge gemensamma ställningstaganden som är lika tomma som välmenande. Med anledning av
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resolutionens generellt sett positiva innehåll kommer jag att rösta för den men inte utan att uppge mitt djupa
missnöje med tolkningen av utbildningssystemets utformning.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Utbildningsfrågor är givetvis mycket viktiga med tanke på de
eviga fördelarna med vetenskap och teknik och det ökade införlivandet av naturvetenskaplig och teknisk
kunskap i produktionsprocesserna. Mot bakgrund av dessa premisser anser man i betänkandet att det är
”mycket viktigt att man utarbetar en politik som syftar till att höja utbildningskvaliteten”. Vi instämmer
givetvis i det.

När man tar upp detta nämner man dock inte ens de statliga skolornas betydelse för att uppnå detta mål.
Man tar inte heller upp konsekvenserna av bristen på investeringar i statliga skolor eller det faktum att många
unga människor inte har tillgång till utbildning. I stället väljer man att felaktigt och tvetydigt förespråka en
förstärkning av ”samarbetet mellan den offentliga och den privata sfären”. När det gäller högre utbildning
innebär inte Bolognaprocessen någon lösning på de nödvändiga förbättringarna av utbildningssystemet,
utan tvärtom har den i länder som Portugal lett till att situationen har förvärrats, inte minst när det gäller det
statliga systemet.

Vi måste bestämt fördöma förespråkandet av ”flexibilitet”, som innebär att unga människor påtvingas osäkra,
tillfälliga och underbetalda arbeten. Vi motsätter oss också volontärarbete som ett substitut till arbete eftersom
det ökar utnyttjandet av unga människor som försöker komma in i arbetslivet.

Emma McClarkin (ECR), skriftlig. – (EN) Jag och mina brittiska konservativa kolleger håller med om mycket
i betänkandet. Vi stöder insatserna för att utveckla strategier för livslångt lärande, för att främja yrkesutbildning
och fortbildning samt för att bättre integrera kärnkompetenser som främmande språk, matematik och
vetenskapliga ämnen. Vi anser också att det viktigaste är att se till att arbetsmarknaderna är så flexibla att
unga människor kan få anställning.

Vi kan dock inte stödja påståendet om att alla invandrarbarn ska få utbildning på sitt modersmål. Vi anser
att detta är ogenomförbart, kostsamt och ineffektivt, framför allt i skolor med barn med många olika
modersmål, och att det knappast bidrar till att främja invandrares integration i lokala gemenskaper. Dessutom
är utbildningspolitiken – och bör förbli – de enskilda medlemsstaternas befogenhet. Därför röstade vi mot
betänkandet.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Efter Lissabonstrategin från 2000 har man genomfört ett antal initiativ
som syftar till att uppnå det strategiska målet ”att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska
kunskapsbaserade ekonomi” inom år 2010 som Europeiska rådet har fastställt. Det är mycket viktigt med
insatser inom utbildning och de bör omfatta en förbättring av de europeiska utbildningssystemens kvalitet
och effektivitet. Man bör satsa på att utbilda lärare och utbildare, ge alla tillträde till utbildningssystemet,
göra inlärningsprocessen mer lockande, öppna utbildningssystemen för övriga världen och främja starkare
kopplingar med arbetslivet. Det faktum att man har standardiserade målsättningarna i en ram för
kärnkompetenser var ett viktigt steg mot att uppnå de mål som föreslagits för 2010, men som dock inte
uppnåddes helt och hållet. Enligt den översyn och bedömning som hittills har gjorts är betänkandet mycket
viktigt för utarbetandet av återhämtningsstrategier för att uppnå de mål som ursprungligen föreslogs för
utbildningssektorn och för det nya förslaget för en strategisk ram för europeiskt samarbete inom området:
Utbildning 2020.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Utbildning är viktig men en god utbildning är sedan en tid tillbaka
inte längre någon verklig garanti för anställning och definitivt inte för ett bra jobb. I stället för att investera
pengar i lämpliga utbildningssystem planerar man att skicka lågkvalificerad arbetskraft till EU genom att
använda alla tänkbara typer av korta lösningar, och övergångsperioderna på arbetsmarknaden förkastas
eftersom de inte anses vara nödvändiga. Utbildningsprogrammet är inte adekvat i förhållande till de
grundläggande villkoren och därför röstade jag nej.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Erkännandet att utbildning är avgörande för ett kunskapsbaserat
samhälle är inte längre en myt. Det utgör basen för vårt samhälle och grunderna för vår egen och kommande
generationers framtid.

Utbildning (förskola, grund- och gymnasieskola och högre utbildning) och yrkesutbildning av god kvalitet
är oumbärliga om vi ska kunna bemöta de utmaningar som Europa står inför, bland annat inom ramen för
EU 2020-strategin. Jag stöder det meddelande där man nämner flera strategier som kan införas, såsom stöd
till utveckling av lärarnas kompetens, uppdatering av bedömningsmetoder och införande av nya sätt att
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organisera undervisningen. Jag stöder betänkandet och jag gratulerar föredraganden till den lyhördhet hon
har visat vid utarbetandet av det.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) Jag röstade för betänkandet om kärnkompetenser för en värld
i förändring: genomförande av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”. Texten utgör ett globalt förhållningssätt
till uppdateringen och anpassningen av utbildningen till moderna krav. I den behandlas anledningarna till
att målen i Bolognaprocessen om konvergens mellan medlemsstaternas högre utbildningar inte har uppnåtts,
vikten av att anpassa utbildningssystemen för att förbereda de europeiska samhällena så att de kan ta sig ur
den ekonomiska krisen och återuppta hållbar tillväxt och vikten av att integrera de nya teknikerna inom alla
utbildningsnivåer, vilket är centralt för morgondagens utbildningssystem. Därför lade jag fram ändringsförslag
som antogs av utskottet för kultur och utbildning.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag är mycket glad över att vi i dag antog det betänkande
som min katalanska kollega från S&D-gruppen, Maria Badia i Cutchet, var föredragande för, om det mycket
viktiga ämnet att se utbildning som kärnkompetens för en värld i förändring.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för betänkandet och vill återigen betona
vikten av att alla européer förvärvar grundläggande kunskaper. Antalet unga som har bristande läskunnighet
vid 15 års ålder ökar stadigt (21,3 procent år 2000 och 24,1 procent år 2006). Eftersom man i Europa
betonar arbetstillfällen av hög kvalitet och en smart ekonomi kommer denna kunskapsklyfta att marginalisera
en allt större del av befolkningen. Medlemsstaterna bör integrera prioriteringen att förvärva grundläggande
kunskaper (läsa, skriva, matematik) i sina utbildningsprogram innan deras elever specialiserar sig. Dessutom
är kunskaper i främmande språk mycket viktigt. Eftersom jag är engelsklärare är jag särskilt medveten om
detta. Att många europeiska länder har hamnat på efterkälken i undervisningen i främmande språk begränsar
många studenters möjligheter i en tid när arbetstillfällena blir alltmer internationella. Slutligen är anpassningen
av utbildningssystemen till nya yrken i den gröna ekonomin eller den digitala ekonomin en stor utmaning
för utbildningen i Europa. Därför är stöd till livslångt lärande nyckeln till en flexibel karriärväg som är
anpassad till framtidens arbetstillfällen.

Joanna Senyszyn (S&D), skriftlig. – (PL) Jag stödde betänkandet om arbetsprogrammet ”Utbildning 2020”
med glädje och i förhoppning att programmets idéer kommer att genomföras snarast. Eftersom jag är
universitetslärare och professor med mångårig erfarenhet uppmärksammar jag särskilt behovet av att skapa
större rörlighet mellan institutioner för högre utbildning, näringslivet samt yrkesutbildning och fortbildning.

Modern högre utbildning bör ge studenterna en omfattande förberedelse för arbetslivet. Rätt kunskaper men
också kompetenser som företagande, interkulturell förståelse, kritiskt tänkande och kreativitet blir i allt
högre grad viktigare och spelar en avgörande roll jämte formell utbildning för att uppnå yrkesmässig framgång.

Ur denna synvinkel är utbildning därmed viktig. Det är också mycket viktigt att vidta effektiva åtgärder för
att öka den kvinnliga representationen inom naturvetenskap och naturvetenskaplig forskning. När det gäller
denna fråga har jag redan bett kommissionen att utfärda ett yttrande och att överväga möjligheten att inrätta
särskilda program för att skapa lika möjligheter för kvinnor inom naturvetenskap.

Mot bakgrund av den oroväckande statistiken över européernas kvalifikationer – bland annat att 77 miljoner
människor eller nästan en tredjedel av Europas befolkning i åldrarna 25–64 år inte har någon eller har låg
formell utbildning – anser jag att betänkandet är oerhört viktigt för att främja vetenskap och höja de
yrkesmässiga kvalifikationerna. Av denna anledning uppmanar jag medlemsstaterna och kommissionen att
genomföra programmets idéer på ett effektivt sätt.

Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig. – (PL) Utbildning fyller viktiga sociala funktioner, öppnar dörrar
och erbjuder möjligheter till en bättre framtid. Därför måste vi göra vårt yttersta för att bidra till ungdomars
utbildning genom EU-program och EU-stöd som kombineras med nationella åtgärder. I globaliseringens,
den ökade konkurrensens och de snabba förändringarnas tid är det viktigt att delta i livslångt lärande.

Tack vare utbyten för studenter, såsom Erasmus, utvecklar våra ungdomar inte bara sin kunskap inom
specifika ämnesområden utan de vidgar också sina vyer. Upplevelsen av nya kulturer och språk och
internationella kontakter leder till att starkare band skapas inom Europa, vilket bidrar till att skapa den
europeiska identiteten. EU strävar efter att vara ledande inom forskning och utveckling, innovation och nya
tekniska lösningar, vilket möjliggör en bättre förvaltning av energiresurserna.

Vårt hopp står till de unga och därmed bör vi prioritera denna grupp. Unga människor som har avslutat sin
universitetsutbildning har svårt att komma in på arbetsmarknaden eftersom många arbetsgivare mycket
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ofta efterfrågar arbetslivserfarenhet, vilket de unga inte har vid den tidpunkten i sina liv. Därför bör vi främja
dialog mellan universitet och företag, anpassa kurserna till arbetsmarknadens behov och lyfta fram
anställningar och praktiska erfarenheter som gör det enklare att hitta jobb.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Mina damer och herrar! Svångremmen som har dragits åt i hela
Europa – som en smärtsam och sträng åtgärd – börjar få effekt. Uppoffringar och kompromisser har redan
blivit vardag i många EU-sektorer men det är viktigt (framför allt under ekonomisk recession) att vi inte
nonchalerar våra åtaganden inom ett så grundläggande politikområde som utbildning. Som historien visar
är utbildning värd att kämpa för – oavsett om det är i de hemliga utbildningsinstitutionerna i det Europa
som ockuperats av nazisterna eller i dissidenternas ”flygande universitet” under Stalintiden. Den globala
ekonomiska krisen innebär att vi återigen tvingas anpassa oss. Yrkesutbildning och fortbildning måste
anpassas till arbetsmarknadens behov. Läskunnigheten måste förbättras i Europa eftersom vi ligger långt
efter Förenta staterna och Japan inom detta område. Vi måste överbrygga klyftan. Det är inte bara viktigt att
höja nivån på läskunnighet, matematiska färdigheter och datakunskaper bland unga människor utan också
bland arbetslösa vuxna som tillhör de lägre socioekonomiska klasserna. Livslångt lärande från vaggan till
graven såväl som så kallade skolor för en andra chans för vuxna med begränsade möjligheter är inte bara
viktigt för att stimulera ekonomin och arbetsmarknaden utan också för social integration och aktivt
medborgarskap. Det är vår plikt att höja utbildningens kvalitet i Europa och att göra utbildning mer lockande.
Det är en lång kamp men det är värt att kämpa för.

Betänkande: Lehne (A7-0135/2010)

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Förvaltningen och ledningen av kommersiella företag är
ett område som – trots att det oupphörligen har reglerats – ger upphov till nya farhågor, framför allt under
den aktuella krisen. Att göra ledningen ansvarig, och jag syftar inte bara på cheferna, är absolut nödvändigt
för att vi ska kunna minska systemiska kriser. När det gäller företag som är verksamma i strategiska sektorer,
antingen med stor omsättning eller med en avsevärd marknadsandel, får de ekonomiska problem som dessa
företag kan drabbas av inte bara konsekvenser för aktieägarna utan även för fordringsägare, arbetsgivare,
konsumenter och industrin eller staten i fråga.

I denna situation bidrar det ändringsförslag som jag föreslog om att göra medlemmarna i företagsledningen
ansvariga genom att införa ett krav på att en del av dem bör vara professionella, till att minska systemiska
kriser. I nuläget räcker det nämligen inte att vara företrädare för aktieägaren så länge som, vilket jag just visat,
fördelen i form av ekonomisk hälsa och stabilitet i vissa företag överskrider de strikta investeringsfördelarna
för aktieägaren. Aktieägarna är ofta passiva om deras andel är liten och för att uppmuntra dem att engagera
sig i företagen bör elektronisk omröstning tillämpas.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Styrningen av företag och deras etik är en kritisk fråga, framför allt eftersom
många aktieägare i dag förlorar på sina investeringar i och med att vissa av dessa principer kränks. Bra chefer
som är ansvarsfulla och som styrs av etiska principer är oumbärligt för ett balanserat beslutsfattande som
leder till att företag blir konkurrenskraftiga. När vi talar om att reglera vissa etiska förfaranden får vi inte
glömma principen om personlig frihet och att det bör finnas en gräns för hur mycket vissa förfaranden ska
regleras.

Jag anser också att det är mycket viktigt att aktieägarna är mer involverade i och tar ett större ansvar för att
se till att bra chefer belönas av marknaden och att oetiska chefer bestraffas så att de inte skadar aktieägarnas
rätt eller påverkar hela marknaden negativt.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den aktuella finanskrisen förstärkte vårt behov av att på ett mer ansvarsfullt
sätt undersöka företagsledningar ur ett etiskt perspektiv. Lönestruktur och förvaltning av lönerna på högre
förvaltnings- och ledningsnivå i börsnoterade företag bör styras av etiska principer så att situationer som de
som vi nyligen har upplevt inte uppstår igen, med andra ord att företag delar ut bonusar till ledningen och
direkt efter går i konkurs eller hamnar i allvarliga svårigheter. EU bör ha en produktiv, samhällelig och
miljömässig modell som är långsiktig och tillvaratar allas intressen: företag, aktieägare och anställda. Därför
röstade jag som jag gjorde.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag stöder Klaus-Heiner Lehnes betänkande. Den aktuella finanskrisen
har tydliggjort behovet av att undersöka ersättningspolicyn till ledningspersonal. Jag instämmer med
föredraganden när han föreslår bindande föreskrifter, som syftar till att förhindra att den rörliga
ersättningsdelen (bonusar, aktier etc.) driver fram en investeringspolicy med ett för högt risktagande och
utan koppling till återverkningarna på realekonomin.
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Det finns därmed ett behov av lagstiftningsåtgärder som gör det möjligt att lösa problemet med olika nationella
ersättningsregler för företag, framför allt vid gränsöverskridande fusioner. Vi bör – framför allt för
finanssektorn – betona etiska frågor, inte bara ur moralisk synvinkel utan framför allt ur social synvinkel.
För att uppnå detta måste vi införa enhetliga och övergripande riktlinjer.

Evelyn Regner (S&D), skriftlig. – (DE) Jag röstade för initiativbetänkandet om etiska frågor i samband med
företagens förvaltning framför allt därför att jag stöder Europaparlamentets krav på främjande av fler kvinnor
i ledande ställning och dess begäran att Europeiska kommissionen ska lägga fram ett förslag om införande
av ett system för tillsättning av befattningar inom beslutsfattande företagsorgan samt andra organ och
tjänster. Samtidigt beklagar jag dock att mitt ändringsförslag, som skulle ha gjort detta till en skyldighet, inte
togs med i den slutliga resolutionen.

Jag ville att Europaparlamentet skulle lägga fram mer långtgående krav. När det gäller lönepolitik vill jag
framhålla de stora skillnader som råder i praktiken och att de principer som är fastställda i EU:s direktiv om
lika lön och lika behandling av kvinnor och män måste följas och främjas. Jag förordar att dessa grundprinciper
blir obligatoriska i varje medlemsstat och att ett system införs för att beivra överträdelser.

Betänkande: Papanikolaou (A7-0113/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. – (IT) Jag stödde Georgios Papanikolaous betänkande eftersom jag är
medveten om att den ekonomiska och finansiella krisens följder redan har nått ut till och påverkat
samhällsstrukturen, särskilt bland de unga européerna, som drabbats av alarmerande höga arbetslöshetsnivåer.

Jag anser därför att EU-institutionerna är skyldiga att fastställa en genomtänkt strategi för att få mesta möjliga
nytta av de befintliga utbildnings- och rörlighetsprogrammen (t.ex. Comenius, Erasmus och Leonardo da
Vinci). Samtidigt bör man öka samordningen mellan tillgången på utbildning och kompetens och behoven
och efterfrågan på arbetsmarknaden så att den nödvändiga övergången mellan yrkesutbildning och praktik
kan ske enklare och säkrare.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag instämmer med innehållet i resolutionen eftersom vi som
utformar dagens politik har ett stort ansvar gentemot unga människor och framtida generationer. Europeiska
unionen förfogar över betydande medel för ungdomspolitiken men dessa medel måste utnyttjas till fullo,
göras kända och integreras. Jag är oroad över att så många ungdomar är arbetslösa, undersysselsatta eller
inte har någon anställningstrygghet, särskilt under den rådande ekonomiska krisen. Det är mycket viktigt
att se till att det finns ett ungdomsperspektiv i Lissabonstrategin efter 2010 och i EU 2020-strategin. Jag
stöder även förslaget att utveckla lämpliga åtgärder inriktade på ungdomar i återhämtningsplanerna inom
ramen för de ekonomiska och finansiella krisplanerna.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Betänkandet, som jag röstade för, innehåller intressanta överväganden
och förslag om att utveckla en konstruktiv politik för att ge ungdomar i dagens samhälle en känsla av ansvar.

Ungdomar möter många problem i dag när de ska ta sig in på arbetsmarknaden och i samhället. Jag instämmer
med grundtanken i betänkandet: Parlamentets demokratiska rötter gör det till ett användbart instrument för
genomförandet av EU:s ungdomsstrategier. Parlamentarikerna kan lyssna på vad ungdomarna i
medlemsstaterna vill och se till att deras krav uppmärksammas inom EU.

Precis som andra har gjort i tidigare anföranden upprepar jag att det är viktigt att se till att utbildningsvägarna
avspeglar det lokala näringslivets mönster: först då kan vi verkligen hjälpa dagens och morgondagens
ungdomar att enklare komma ut på arbetsmarknaden och med större tillfredsställelse. I dag är arbete
fortfarande huvudproblemet för miljontals ungdomar i Europa, särskilt under den rådande ekonomiska
krisen som har fått ungdomsarbetslösheten att stiga till över 20 procent.

Jag instämmer också helt i att man i betänkandet betonar den sociala och mänskliga vikten av att ungdomar
deltar i ideellt arbete, vilket också bidrar till deras personliga och kollektiva utveckling.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade för betänkandet eftersom utarbetandet och
genomförandet av en EU-strategi för ungdomar är mycket viktigt, särskilt under den rådande ekonomiska
och finansiella krisen som har minskat sysselsättningen bland ungdomar och som fortfarande hotar deras
framtida välstånd. Eftersom ungdomarna är Europas framtid är det vår skyldighet att hjälpa dem genom att
tillämpa en väl förberedd strategi för ungdomar. Medlemsstaterna bör framför allt skydda alla barns och
ungdomars rätt att få statlig utbildning och ge alla samma möjligheter till utbildning, oberoende av deras
sociala bakgrund och ekonomiska situation. Jag vill framhålla att det är nödvändigt att vidta åtgärder så snart
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som möjligt för att minska antalet elever som lämnar skolan utan kvalifikationer, vilket också föreskrivs i
den nya EU 2020-strategin. Det är genom att skapa mer flexibla utbildningsvillkor för alla ungdomar och
garantera alla rätten att studera och lära sig som vi kan ge ungdomarna möjlighet att få fotfäste på
arbetsmarknaden. Jag vill också framhålla att det är nödvändigt att utarbeta särskilda riktlinjer för
genomförandet av sysselsättningspolitiken och för bekämpandet av ungdomsarbetslösheten. Det är mycket
viktigt att stimulera ungt företagande och ge ungdomarna mer flexibla villkor för att utnyttja mikrokrediter
och instrument för mikrofinansiering.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Den finansiella krisen har haft allvarliga konsekvenser för
ungdomarnas liv. Jag välkomnar därför den förnyade ungdomsstrategin, som innebär att framtida
generationers välbefinnande kommer upp på den politiska dagordningen. Eftersom kunskapstriangeln är
ett viktigt element för tillväxt och nya arbetstillfällen vill jag framhålla vikten av att skapa fler möjligheter
för ungdomar inom utbildning och sysselsättning genom ökad interaktion mellan utbildning, forskning och
innovation. Ledamöterna av Europaparlamentet spelar en viktig roll i främjandet av den europeiska
ungdomspolitiken i medlemsstaterna. Jag vill framhålla problemet med ungdomar som lämnar skolan i
förtid och behovet av att se till att en högre andel av ungdomarna slutför den obligatoriska utbildningen.

Europaparlamentet spelar också en viktig roll i utformningen, genomförandet och utvärderingen av
ungdomsstrategin. Det är viktigt att EU:s program och fonder avspeglar EU:s ambitioner när det gäller
ungdomarna och att EU:s politik, program och åtgärder samordnas i en EU-strategi för ungdomarna.

Nessa Childers (S&D), skriftlig. – (EN) EU:s strategi för ungdomar är till sin natur är ett vittomfattande och
allomfattande dokument. Jag röstade för därför att det är viktigt att återigen visa att utbildningen måste stå
i centrum för ambitionerna och politiken i varje ny strategi. Tidigare skulle man i en sådan utbildningspolitik
med rätta lagt betoningen på att alla studerande i EU måste slutföra utbildning på primär och sekundär nivå.
Tack och lov har vi nu kommit till den punkt där vi har rätt att vända vår uppmärksamhet mot mer ambitiösa
mål. Under de senaste två decennierna har många initiativ tagits för att försöka få ungdomar från de
demografiska grupper som traditionellt är obenägna att söka sig till universiteten att gå vidare till institutioner
för högre utbildning. En del av dessa initiativ har varit mer framgångsrika än andra, men generellt sett är det
fortfarande samma socialgrupper som står för den överväldigande majoriteten av studerande på högre nivå.
Detta kan inte få fortsätta. Om vi verkligen ska råda bot på den fattigdom som finns kvar men som ofta
passerar obemärkt i EU, måste vi uppnå ett effektivt system för att få de obenägna delarna av samhället att
verkligen bli representerade inom den högre utbildningen.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag stöder Georgios Papanikolaous betänkande ”En EU-strategi för
ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter”. Jag instämmer i hans uppmaning till medlemsstaterna
att till fullo genomföra Lissabonfördragets bestämmelser på det ungdomspolitiska området, till exempel i
fråga om att uppmuntra ungdomars deltagande i det demokratiska livet, särskilt uppmärksamma unga
idrottare och rättsligt stärka stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Jag vill framhålla den viktiga roll som programmen Comenius, Erasmus och Leonardo da Vinci har i
utvecklingen av EU:s politik för utbildning och yrkesutbildning. Jag uppmanar kommissionen att prioritera
instrument som förbättrar ungdomarnas kvalifikationer och ökar deras möjlighet att få arbete och särskilt
att utveckla programmet Erasmus First Job. Jag instämmer i vi måste bekämpa droger, alkohol och tobak
och andra former av missbruk, däribland spel.

Jag vill framhålla betydelsen av att informera ungdomar om sexutbildningsfrågor för att skydda deras hälsa.
Jag vill framhålla vikten av ideella verksamheter, så som den portugisiska socialdemokratins ungdomsrörelse
(JSD) alltid har förespråkat, för att ge ungdomar ett centralt ansvar i utformningen och genomförandet av
ungdomspolitiken på europeisk, nationell och regional nivå.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Att investera i ungdomspolitiken är viktigt för de framtida europeiska
samhällena, särskilt i en tid då antalet ungdomar i befolkningen i stort fortsätter att minska. Jag välkomnar
därför att EU:s strategi för ungdomar antagits. I den samlades för första gången information in om
ungdomarnas situation i Europa. Jag välkomnar också de tre prioriteringar för ungdomspolitiken som
kommissionen fastställt.

Att skapa fler möjligheter för ungdomar inom utbildning och arbetsliv, förbättra alla ungdomars tillträde
till och fulla deltagande i samhället, samt främja social delaktighet och solidaritet mellan samhället och
ungdomarna är viktiga mål för en effektiv europeisk ungdomspolitik som kan bidra till att utveckla en
europeisk mentalitet. Trots detta visar existensen av olika definitioner av begreppet ungdom i medlemsstaterna
samt att ungdomspolitiken omfattas av subsidiaritetsprincipen de problem som är förknippande med att
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genomföra ungdomspolitikens instrument på ett effektivt sätt. Det krävs en stark vilja och ett stort engagemang
från medlemsstaternas regeringar om den nya europeiska samarbetspolitiken för ungdomar ska ge konkreta
resultat och den öppna samordningsmetoden behöver skyndsamt förstärkas.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet ”En EU-strategi för ungdomar – Satsa på
ungdomars egna möjligheter”. Den finansiella krisen stoppar åtminstone på kort sikt möjligheterna att starta
yrkeslivet för miljontals ungdomar i hela EU, främst på grund av de ökade svårigheterna att komma in på
arbetsmarknaden. Vi måste snarast möjligt se till att utbildningsåtgärderna leder till färdigheter som stämmer
bättre överens med arbetsmarknadens behov för att därigenom främja ungdomarnas självständighet och
ekonomiska oberoende. Annars finns det risk för att vi förslösar ungdomarnas talanger.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) I en tid då Europa kämpar med den största och värsta ekonomiska och
finansiella krisen under de senaste decennierna är det viktigt att den EU-strategi för ungdomar som vi nu
diskuterar inriktas på de problem som krisen har orsakat och som särskilt drabbar ungdomarna. Av dessa
problem vill vi framhålla den höga ungdomsarbetslösheten, svårigheterna att komma ut på arbetsmarknaden,
låga löner, brister i den formella utbildningen vid skolor och universitet i förhållande till arbetslivets krav
samt svårigheterna att förena starten i arbetslivet, som alltid är svår, med familjelivet.

De är angelägna frågor som måste finnas med i en EU-strategi för ungdomar. Politiska åtgärder och strategier
som gör det möjligt för européerna att anpassa sig bättre och snabbare till utmaningarna under det tjugoförsta
århundradet – särskilt under en krissituation – måste också eftersträvas. Jag vill särskilt framhålla vikten av
åtgärder som ger utbildningen större vikt, som syftar till förvärvandet av nya färdigheter och som stimulerar
kreativitet och företagaranda. Slutligen anser jag att det är nödvändigt att förstärka samordningen mellan
olika aktörer som medverkar i genomförandet av strategin för ungdomar om vi ska lyckas uppnå de föreslagna
målen.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) En satsning på ungdomarna bör ske via ett bra
utbildningssystem, som ger absolut prioritet åt problemen med ungdomar som lämnar skolan i förtid och
inte är läskunniga och som stöder lika tillgång för alla ungdomar till utbildning och yrkesutbildning av hög
kvalitet på alla nivåer. Vi förespråkar också främjandet av möjligheter till livslångt lärande. Eftersom
arbetslösheten är hög bland europeiska ungdomar och eftersom ungdomar med låga kvalifikationer löper
större risk att bli arbetslösa är det viktigt att se till att de får bästa möjliga utbildning som garanterar att de
snabbt kommer ut på arbetsmarknaden och blir kvar där på lång sikt. Det första arbetet är mycket viktigt.
Därför föreslog vi programmet Erasmus First Job, vilket har godkänts. Vi väntar nu på att kommissionen
ska följa upp förslaget. EU bör informera bättre om de instrument som redan står till förfogande samt utveckla
och förbättra dem. Ungdomar måste uppmanas att delta mer, inte mindre i byggandet av återvinningssamhället
och dess mål att bekämpa klimatförändringarna, vilket de för övrigt redan frikostigt har bidragit till.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi anser att man i betänkandet har rätt perspektiv på hur ungdomars
problem bör behandlas som något som skär över flera samhällssektorer. Därigenom fastställer man i
betänkandet flera områden: däribland utbildning och yrkesutbildning, sysselsättning, hälsa, välbefinnande
och miljö samt kultur. Problemen är bland annat att ungdomar lämnar skolan i förtid, otrygga och osäkra
arbetstillfällen, obetalda praktikplatser, kompetensflykt, miljöförstöring, drogberoende samt socialt
utanförskap.

Föredraganden lägger visserligen fram en del förslag till hur dessa problem ska lösas som vi tycker verkar
rimliga och som förtjänar vårt stöd, men det finns andra förslag som är uppenbart bristfälliga. En del är
oklara och andra är till och med motsägelsefulla. Vi kan till exempel inte acceptera att man inom en EU
2020-strategi som är ”mer inriktad på ungdomar” kan anse att otrygga eller oregelbundna arbetstillfällen är
strategiska lösningar för ungdomar. Båda dessa begrepp finns med i den ovannämnda strategin, där man
också förespråkar konkurrenskraft som en möjlig väg ut ur krisen.

Här krävs det precis som på andra områden en harmonisering som uppnås via sociala framsteg inte genom
att alla slutligen får samma låga levnadsstandard. Vissa länder – bland annat Portugal – har tagit in en lång
rad rättigheter för ungdomar i sina författningar. Det är viktigt att dessa förverkligas och inte begränsas.

Elisabetta Gardini (PPE), skriftlig.– (IT) Arbetslöshet, tillfälliga arbeten, praktik. Vilka är framtidsutsikterna
för den yngre generationen? Vilka är livsförväntningarna? Hur känner de sig när de tvingas att stanna kvar
hemma och bli försörjda av sina föräldrar och inte ens kan tänka tanken att bilda familj? Tillfälliga och ofta
underbetalda arbeten, att utföra arbeten som ligger långt under deras utbildningsnivå. Inga utsikter om en
pension. Vad bär framtiden i sitt sköte för dem?
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Fru talman, mina damer och herrar! Det är ungdomarna som drabbats värst av krisen.

De är desillusionerade och oroade över risken att de kommer att bli utestängda från arbetsmarknaden. Det
är inte någon mening med att gömma sig bakom goda avsikter och löften. Ungdomar frågar efter fakta. Och
det är vår plikt att ge dem ordentliga svar.

Vi måste investera, vi måste ge visshet, erbjuda möjligheter. Arbetsvärlden förändras och vi måste skapa
förutsättningar för ungdomarna att först och främst anpassa sig till dessa förändringar, få ut mesta möjliga
av den nya tekniken och följa utbildningsvägar som är avpassade till de nya behoven.

Vi måste fördubbla vårt arbete. Vi måste sätta ungdomarna i centrum för vår EU-politik. Om det inte finns
någon framtid för ungdomar, finns det inte någon framtid för samhället heller.

Tunne Kelam (PPE), skriftlig. – (EN) Jag röstade för betänkandet om den nya ungdomsstrategin eftersom
jag anser att dagens ungdom är Europas framtid. Vi behöver vidta åtgärder nu för att se till att ungdomar får
den bästa förberedelsen för sitt framtida liv och är väl rustade att möta utmaningarna.

Jag uppmanar medlemsstaterna att ta den nya ungdomsstrategin på allvar och med kraft arbeta för att
genomföra de föreslagna åtgärderna. Ungdomsstrategin måste främja varje ung europés personliga och
yrkesmässiga utbildning i Europa genom att ge dem möjlighet att studera hemma och utomlands, via formellt
och informellt lärande. Strategin bör också ge ungdomarna egna möjligheter och öka deras deltagande i
samhället.

Ingen politik kan fungera som den bör utan ett tvärsektoriellt genomförande. Alla berörda aktörer i alla
sektorer måste arbeta tillsammans för att göra strategin till en framgång. Även om ungdomspolitiken i Europa
genomförs på nationell nivå behöver vi lära oss av varandra och föregå med gott exempel. Att offentliggöra
nationella rapporter är ett viktigt steg mot att närma oss de unga medborgarna, men också för att lära oss
från varandras bästa metoder och från olika utmaningar.

Iosif Matula (PPE), skriftlig. – (RO) Den globala ekonomiska krisen är bara en av de faktorer som bidrar till
att förändra de europeiska ungdomarnas beteende och livsvillkor. Detta måste vara en väckarklocka för både
medlemsstaterna och Europeiska unionen som helhet.

Under en tid har vi nu sett befolkningen i Europa minska, vilket har fått dramatiska konsekvenser för våra
ekonomier och våra sociala välfärdssystem. Det är oroande att ungdomarna gifter sig allt senare och får ännu
färre barn vid allt högre ålder. Samtidigt får de inte de rätta förutsättningarna för att utveckla sina färdigheter
och aktivt delta i samhället.

Utbildning, arbete, social delaktighet och hälsa är de viktigaste problemen för den unga generationen men
de innebär också utmaningar för medlemsstaterna. Det är just därför som jag röstade för Georgios
Papanikolaous förslag till betänkande. Jag är övertygad om att de förslag till ändringar som vi har lagt fram
kommer att ge ett betydande bidrag till uppgiften att utforma ungdomspolitiken genom att ge ungdomarna
möjlighet att fatta självständiga beslut och stödja deras egna initiativ, genom att säkra lika tillgång till utbildning
för missgynnade ungdomar och se till att de senare kommer ut på arbetsmarknaden.

Jag anser att partnerskapet med massmedia för att uppmärksamma de europeiska programmen och projekten
för ungdomar är en viktig faktor som kan hjälpa oss att uppnå våra mål.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU:s ungdomsstrategi har blivit viktigare och måste nu behandlas som en
av unionens främsta politiska prioriteringar eftersom ungdomarna utgör 20 procent av hela befolkningen.
Målen är klart och tydligt definierade och gäller så viktiga områden som skapandet av fler arbetstillfällen och
främjandet av att ungdomar mer aktivt tar del i samhället. Under den rådande ekonomiska och finansiella
krisen och på grund av problemet med en åldrande befolkning är ungdomarna en av de mest sårbara
grupperna. Jag förespråkar därför ett ännu större engagemang för ungdomspolitiken på EU-nivå. Därför
röstade jag som jag gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Ungdomarna är särskilt hårt drabbade av den pågående krisen. När
ungdomsarbetslösheten stiger är det viktigt att förbättra utbildningsmöjligheterna. Medan vi på EU-nivå
fortfarande talar om främjande gör medlemsstaterna redan nedskärningar i sin finansiering av universiteten.

Om vi verkligen vill hjälpa ungdomen måste vi tygla företeelsen ”eviga praktikanter”. Dessa åtgärder är i
bästa fall en god avsikt men med hänsyn till villkoren under kristider räcker de knappast till för att uppnå
något. Jag avstod därför från att rösta.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), skriftlig. – (LT) Jag röstade för dokumentet eftersom jag själv
tillhör den unga generation som utgör EU:s framtid och jag är oroad över vilken sorts framtid som väntar
mig och andra i min generation. För närvarande är arbetslösheten ett av huvudproblemen för ungdomarna
i mitt hemland Litauen och i andra EU-länder. Vi har redan börjat tala om dagens ungdomar som den förlorade
generationen under den här epoken. Ett annat problem är att utbildningssystemet inte är anpassat till
arbetsmarknadens behov. Även om vi stöder kommissionens meddelande om en EU-strategi för ungdomar
är jag rädd för att även denna strategi inte kommer att bli något annat än ett papper med en rad tjusiga
uttalanden, precis som andra strategier som vi har antagit. Vi i Europaparlamentet, övriga EU-institutioner
och medlemsstaterna måste inse att om vi inte bryr oss om dagens ungdomar kan det hända att ingen av
våra övriga strategier, inklusive EU 2020, någonsin kommer att genomföras eftersom det inte finns några
kvar som kan genomföra dem. Därför uppmanar jag kommissionen, de övriga behöriga institutionerna och
medlemsstaterna att vidta särskilda åtgärder så snart som möjligt så att strategin blir verklighet.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Jag röstade för Europaparlamentets resolution
A7-0113/2010 om betänkandet ”En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter”
(2009/2159(INI)) därför att det är oerhört viktigt att utforma en strategi för dagens ungdomar. Den unga
delen av det europeiska samhället står inför en rad utmaningar som måste tacklas inom den närmaste
framtiden. Den ekonomiska krisen och det åldrande samhället är utan tvekan viktiga och överhängande
frågor och de berör främst dem som ska utgöra framtiden. Det som vi borde göra och i själva verket måste
göra är att skapa lika möjligheter och lika tillgång för alla dem som inom ett par år ska börja sitt vuxenliv
och också för dem som gör det i dag. Tyvärr finns det många unga och begåvade människor som av olika
skäl lämnas på efterkälken. Vi bör ge dem en andra chans. Åtgärder som ekonomiskt stöd för personer som
är klara med sin universitetsutbildning är viktigt för en friktionsfri övergång till arbetsmarknaden. Tyvärr är
arbetslösheten bland ungdomar hög och ojämlikheten på arbetsmarknaden består. Det finns fler problem
än dem som jag har nämnt. Jag håller därför helt med föredraganden om att detta ”betänkande är ännu ett
steg i en kontinuerlig insats. En insats som är vår skyldighet – en oupphörlig skyldighet mot framtida
generationer. Det är detta som förväntas av oss i dag och det är detta som vi ska göra.”

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag instämmer med den ståndpunkt som Georgios Papanikolaou
framfört. Skapandet av en ny EU-strategi för ungdomarna är oerhört viktigt. Huvudsyftet med den nya
strategin för ungdomarna bör vara att använda befintliga instrument mer effektivt och att främja kunskap.
Det är möjligt att göra framsteg genom att uppmana regeringarna att samarbeta mer om frågan, oberoende
av skillnaderna i den nuvarande nationella ungdomspolitiken.

Det är en viktig faktor när det gäller att erbjuda framtida generationer av europeiska medborgare en lovande
framtid. Den ekonomiska krisen har djupgående effekter för ungdomarna och utgör ett hot mot deras
framtida välstånd. Den åldrande befolkningen kommer också att ha en stor inverkan på deras framtid. Med
hänsyn till de många påtryckningar som ungdomar utsätts för och vår därav följande plikt att stödja dem
genom en effektiv ungdomsstrategi, det faktum att ungdomspolitiken omfattas av subsidiaritetsprincipen
och att medlemsstaternas samarbete på området är frivilligt är det viktigt att den nya strategin råder bot på
de svaga punkterna i den tidigare strategin och ger konkreta resultat.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), skriftlig. – (EN) Att utbilda ungdomar är en viktig uppgift. Om misstag begås
och inte korrigeras i tid tenderar de att få generationskonsekvenser och leda till upprepningar och således
medföra ytterligare försämringar. Problemet med våra strategier är att när de en gång har utarbetats blir vi
absorberade av att genomföra dem och försummar att regelbundet se över och anpassa strategierna.

Den aktuella strategin för ungdomar, som till större delen utarbetades före den aktuella krisen, står redan
inför en rad utmaningar: hur ska ungdomarna skyddas mot den negativa psykologiska effekten av den
rådande krisen, hur ska vi förbereda dem för morgondagens värld, inte för dagens, hur ska vi säkra lika
möjligheter till utbildning oavsett inkomst, hur ska vi skilja mellan rörlighet och kompetensflykt och hur
ska vi balansera de virtuella kontakterna via nätet mot kontakter i verkligheten och gruppanda genom
gemensam handling.

Det här är strategiska utmaningar som behöver strategisk uppmärksamhet av beslutsfattarna i alla EU-länder.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för betänkandet eftersom dess mål är
att främja ett aktivt medborgarskap, social integration och solidaritet för alla ungdomar. När det gäller
ungdomspolitiken, där subsidiaritet är regeln, måste vi främja att medlemsstaterna fastställer gemensamma
mål och dagordningar och förbättrar sitt samarbete och utbyte av goda metoder. Det är en brådskande fråga
eftersom vi vet att var fjärde 15-åring i Europa inte kan läsa ordentligt. Medan vi diskuterar 2011 års budget
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är jag oroad över gapet mellan ambitionerna i betänkandet som vi just har röstat om och minskningen av
budgeten för Aktiv ungdom med 3,4 procent. Varför skära ned ett program som just har till syfte att utveckla
en känsla av medborgarskap, solidaritet och tolerans bland unga européer. Jag hoppas därför att EU
2020-strategin, som bygger på en smart och hållbar ekonomi för alla, kommer att leda till ambitiösa
ekonomiska åtaganden för utbildning och yrkesutbildning för de unga, eftersom under denna tid av systemkris
är EU:s överlevnad på medellång sikt beroende av ungdomar som är utbildade och som engagerats för det
europeiska projektet.

Joanna Senyszyn (S&D), skriftlig. – (PL) Jag är övertygat för EU:s strategi för ungdomar och är säker på att
den kommer att bli framgångsrik. Det är ett av huvudområdena för arbetet i utskottet för kultur och utbildning,
där jag sitter. Det är viktigt att förbättra ungdomarnas situation och deras möjligheter till utbildning och
yrkesutbildning. Tre frågor är viktiga i detta avseende.

1. Ungdomar i EU, och även i Polen, har god nytta av EU-programmen, t.ex. Comenius, Erasmus och Leonardo
da Vinci. Därför är det mycket viktigt att öka finansieringen av dessa program och erkänna dem som grund
för utvecklingen av en flerårig EU-strategi för ungdomar. I framtiden bör dessa program få större ekonomiskt
stöd. Att investera i utbildning av ungdomen är bästa tänkbara sätt att använda EU:s budget. Jag vädjar också
om att programmet Erasmus Mundus ska förbättras och genomföras till fullo.

2. Som socialdemokrat framhåller jag också att det är nödvändigt att ge ungdomarna tillgång till utbildning
på lika villkor. Det är viktigt att ge ekonomiskt stöd till dem som annars inte har råd att genomföra högre
utbildning. Det är också viktigt att hjälpa ungdomarna för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.

3. Med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande vill jag framhålla medlemsstaternas skyldigheter i fråga
om genomförandet av strategin, vilket inbegriper att främja ungdomars deltagande i det demokratiska livet,
särskilt uppmärksamma unga idrottare och rättsligt stärka stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig. – (PL) Det betänkande som i dag har antagits av Europaparlamentet
är en grundlig analys av den mångfacetterade ungdomsfrågan – en fråga som ibland förefaller vara för lite
diskuterad eller undanskuffad i bakgrunden. Dagens ungdomar kommer att skapa framtidens Europa, och
därför måste vi se till att de utvecklas som sig bör och vi måste hjälpa dem att på bästa sätt utnyttja det som
EU erbjuder. Ungdomar är ett särskilt slags mervärde – de är en frisk vind som tillför innovation, och de kan
förverkliga EU:s samhällsvision, som bygger på tolerans, mångfald och jämlikhet. Ungdomsfrågan blir än
viktigare i det nuvarande läget – med ekonomisk kris och demografiska faktorer i Europa.

Ungdomar är mer sårbara för de negativa effekter som den rådande ekonomiska krisen har medfört.
Arbetslösheten inom denna grupp är dubbelt så hög som genomsnittet och den ekonomiska situation som
ungdomar möter tvingar dem att ge upp sin utbildning, vilket ofta kan leda till fattigdom och utslagning.

I ett läge med en åldrande befolkning är det nödvändigt att hitta medel att främja att ungdomar bildar familj.
De skjuter ofta upp detta beslut på grund av sin dåliga ekonomiska situation, problemen med att hitta arbete
eller behovet av att kunna kombinera arbete med familjeliv. När det gäller frågor om organisation och
strukturerna för samarbetet på ungdomsområdet bör vi vara tydligare och mer konkreta. Ungdomsfrågan
är komplex och kräver medverkan från många politikområden.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), skriftlig. – (PL) Den resolution som antogs i dag om kommissionens
meddelande ”En EU-strategi för ungdomar” leder oss i rätt riktning enligt en integrerad syn på de ungas
problem och behov. Vi förväntar oss att ungdomarna och de framtida generationerna beaktas i de politiska
strategier som utformas på alla politiska nivåer och att de kommer att ge en ändamålsenlig och effektiv
lösning på de mest överhängande frågorna. Den fortsatt höga arbetslösheten i denna samhällsgrupp visar
att det råder brist på strukturella lösningar av problemen, t.ex. att utbildningssystemen utbildar ungdomar
utan hänsyn till arbetsmarknadens behov.

Vi behöver främja att ungdomar deltar i det civila samhället, blir politiskt aktiva och stimulera dem till eget
företagande. Vi måste skapa förutsättningar för dem att vara kreativa på kulturområdet och väcka deras
intresse för kultur, vetenskap och nya tekniker. Men vi bör också se till att ungdomarna skyddas mot
diskriminering och genomföra kampanjer för att främja miljövänliga idéer, samtidigt som vi inte får glömma
att bekämpa drogmissbruk och andra former av beroenden som ungdomar är särskilt sårbara för. Det är
därför som vi i dag var mycket glada över att stödja den resolution som utarbetats av Georgios Papanikolaou.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), skriftlig. – (RO) De 96 miljoner unga européer som är i åldern mellan 15 och
29 år utgör ungefär 20 procent av EU:s befolkning. På grund av den ekonomiska krisen nådde
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ungdomsarbetslösheten 20 –procent i början av året, samtidigt som andelen ungdomar som lämnar skolan
i förtid uppgick till 17 procent. Det är framför allt ungdomar på landsbygden som är drabbade. Dessutom
erbjuds ungdomar allt oftare tillfälliga anställningar, vilket minskar deras möjligheter att uppnå ekonomisk
stabilitet och kunna köpa sig själva någonstans att bo. Ungdomarna är vår framtid och vi bör engagera dem
mer i beslutsprocessen på EU-nivå. Det är också de som tillsammans med oss ska planera, genomföra och
bidra till det samhälle som vi lever i. Jag uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snarast anta en
särskild strategi och åtgärder för att hjälpa unga människor att bli mer engagerade i samhället. Dessa åtgärder
bör ha följande mål: att ge en icke-diskriminerande tillgång till utbildning som gör det möjligt för ungdomar
att förvärva de färdigheter de behöver för att hitta ett arbete som ger dem ett anständigt liv, att erbjuda tillgång
till barnomsorg för att underlätta balansen mellan arbetsliv och privatliv, att ge stöd för att göra det lättare
för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden samt att tillhandahålla subventionerade bostäder för
ungdomar.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Den globala ekonomiska krisen kom som en smärtsam chock
för oss alla. Det sorgligaste var att de hårdast drabbade var de som vår framtid är beroende av. Det finansiella
kaoset under de senaste åren har gjort de flesta ungdomar arbetslösa eller undersysselsatta. Enligt detta
betänkande har arbetslöshetsnivån bland ungdomar i de flesta EU-medlemsstater nästan fördubblats jämfört
med i hela den arbetande befolkningen. Nu har vi chansen att omvandla krisen till en möjlighet. Det är vi
skyldiga den framtida generationen européer.

Det som är viktigt för mitt land Litauen, och för de flesta av våra grannländer, är att stoppa den allt större
flykten av kvalificerade arbetstagare. Så som namnet på betänkandet antyder kan vi uppnå detta genom att
investera och ge möjligheter. Utbildning och sysselsättning är de viktigaste områdena från
investeringssynpunkt. Vi behöver underlätta en mjukare övergång mellan utbildning och arbetsmarknad.
Effekten av denna viktiga investering kommer dock att bli begränsad om vi inte ger våra ungdomar möjligheter.
Vi måste främja att våra ungdomar blir mer aktiva medborgare både socialt och politiskt. Valdeltagandet
bland ungdomar är mycket lågt i Östeuropa. Därför måste vi blåsa nytt liv i deras intresse för den politiska
processen.

Civilsamhället och de icke-statliga organisationerna kan främja EU:s intressen. Ett exempel är projektet My
vote som med hjälp av nya Internettekniker bidrog till att öka det politiska intresset bland ungdomar.
Dessutom måste vi inleda en konstruktiv dialog, fri från byråkratisk och teknisk jargong, med ungdomar
och ungdomsorganisationer i Europa.

Derek Vaughan (S&D), skriftlig. – (EN) Jag stödde betänkandet om en europeisk ungdomsstrategi eftersom
jag tror att den kommer att vara viktig för att få ungdomar i full sysselsättning under de kommande åren.
Med 5,5 miljoner européer under 25 år arbetslösa behövs det uppenbart en effektiv strategi för att bekämpa
problemet.

Problemet med ungdomsarbetslösheten beror inte bara på den ekonomiska krisen. Arbetsgivarna söker
personer med yrkeserfarenhet. Jag instämmer med förslaget att högre utbildning mer effektivt bör kopplas
till arbetsmarknaden. Samarbetet mellan medlemsstaterna är viktigt för att ta itu med ungdomsarbetslösheten,
som kan få tunga sociala och ekonomiska konsekvenser.

Andrabehandlingsrekommendation: Lulling (A7-0146/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Det var viktigt att förstärka skyddet för kvinnor som är egenföretagare.
Astrid Lullings betänkande om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare är ett steg i den
riktningen. Enligt betänkandet ska medhjälpande makar ha rätt till 14 veckors mammaledighet och omfattas
av ett socialt trygghetssystem, vilket inte har varit fallet tidigare. Återigen garanterar Europaparlamentet
skydd för kvinnor i deras arbete. Eftersom jag delar den visionen röstade jag för betänkandet.

Regina Bastos (PPE), skriftlig. – (PT) Med hänsyn till behovet av att upphäva direktiv 86/613/EEG om
tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse utgör denna föreslagna
ändring ett betydande steg framåt, även för makar till egenföretagare.

När det gäller socialt skydd föreslås att om det finns ett socialt trygghetssystem för egenföretagare ska
medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för makar att få socialt skydd i enlighet
med nationell lag. Även om det sociala skyddet för makar inte är obligatoriskt är förslaget ett viktigt steg,
eftersom makar i många medlemsstater inte har någon form av socialt skydd, vare sig frivilligt eller
obligatoriskt.
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Slutligen finns det i förslaget en bestämmelse om skydd under havandeskap och moderskap, som dock inte
ger medhjälpande makar till egenföretagare samma rätt till barnledighet som löntagare. De kommer dock
att få rätt till en lämplig ersättning som ska göra det möjligt för dem att göra ett avbrott i arbetet på minst
14 veckor och/eller tillfälligt begära assistans från en avbytartjänst. Av ovanstående skäl röstade jag för
förslaget.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Om vi ska kunna ta oss ur lågkonjunkturen är det viktigt att
investera i humankapital och social infrastruktur, att skapa förutsättningar för kvinnor och män att utnyttja
alla sina möjligheter. Europeiska unionen har nu nästan förverkligat Lissabonstrategins mål om att uppnå
en sysselsättningsnivå på 60 procent bland kvinnor 2010, men kvinnornas yrkesarbetande i medlemsstaterna
är mycket ojämnt fördelat. Kommissionen och medlemsstaterna måste därför vidta effektiva åtgärder för
att så snart som möjligt genomföra direktivet om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor
och män som är egenföretagare. Frågan om skydd under havandeskap och moderskap för kvinnor som är
egenföretagare och för medhjälpande makar är mycket viktig. Det måste erkännas att de behöver få ett bidrag
som gör det möjligt för dem att upphöra med arbetet tillräckligt länge för att genomgå graviditeten på ett
säkert sätt och återhämta sig fysiskt efter en normal förlossning och att kvinnorna beviljas tillräcklig
moderskapsersättning. Därför instämmer jag särskilt i föredragandens inställning till förslagen i
andrabehandlingen av direktivet. Vidare har man i kommissionens samråd om den nya EU 2020-strategin
inte uppmärksammat frågan om jämlikhet mellan kvinnor och män tillräckligt. Vi måste förstärka och
integrera jämställdhetsdimensionen i den nya strategin.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag välkomnar antagandet av detta direktiv om ett regelverk
för medlemsstaternas tillämpning av principen om lika behandling av kvinnor och män med egen rörelse,
eller som medverkar till genomförandet av en sådan verksamhet. Kvinnors lägre grad av egenföretagande
utgör en ojämlikhet, eftersom familjeansvar tycks ha en mer negativ inverkan på kvinnors företagande
jämfört med mäns. När det gäller medverkande makar medför avsaknaden av social trygghet och bristen på
erkännande av deras bidrag till familjeföretaget en orättvis konkurrensfördel för vissa företag, och därför
bör detta initiativ garantera lika förutsättningar i Europa. Det är viktigt att anta bestämmelser som avskaffar
skillnader mellan kvinnor och män när det gäller företagande, så att det blir lättare att förena privatliv och
arbetsliv. Jag uppmanar medlemsstaterna att se till att det i praktiken råder full jämlikhet mellan kvinnor
och män i arbetslivet för att främja att kvinnor startar eget.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Direktivet från december 1986 har blivit ineffektivt och det har enligt
rapporterna om genomförandet haft ganska otillfredsställande resultat. Därför var det angeläget att förstärka
skyddet vid graviditet för kvinnor som är egenföretagare och garantera lika möjligheter för kvinnor i denna
situation, även för medhjälpande makar.

I Europa är 16 procent av den arbetande befolkningen egenföretagare, av vilka en tredjedel är kvinnor. Denna
siffra är säkerligen följden av de oräkneliga hinder som affärskvinnor möter, inte minst när det gäller att
trolla för att få familj och yrkesliv att fungera tillsammans. Vi uppnådde inte målen med 1986 års direktiv
och även det aktuella förslaget brister i ambition.

Det är beklagligt att direktivets potential har minskats för att uppnå en politisk kompromiss i rådet. Trots
detta måste det ses som ett första steg mot att förbättra den rådande situationen i fråga om socialt skydd för
egenföretagare och medhjälpande makar. Minimiregler har uppställts enligt vilka rätten till
moderskapsersättning för första gången kommer att erkännas på EU-nivå, och det blir möjligt att göra ett
avbrott på minst 14 veckor.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic och Alf Svensson
(PPE), skriftlig. − Den svenska PPE-delegationen röstade i går, den 18 maj 2010, mot
andrabehandlingsrekommendationen om rådets gemensamma ståndpunkt vid första behandlingen inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av principen om likabehandling
av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG, A7-0146/2010.
Det är angeläget att medlemsstaterna samarbetar för att tillförsäkra män och kvinnor likabehandling, så att
flera kvinnor kan starta eget. Däremot anser vi inte att det är EU som ska fatta dessa jämställdhetspolitiska
beslut, som får vittgående konsekvenser för medlemsstaternas statsfinanser. Det måste medlemsstaterna
själva få göra. Dessutom anser vi inte att det är likabehandling av kvinnor och män när det enbart är
egenföretagande kvinnor (och inte män) som ska garanteras förmåner och ledighet vid föräldraskap. Vi vill
slutligen framhäva att ökad jämställdhet är en av EU:s stora utmaningar där Sverige bör kunna inspirera
övriga länder i EU. I dagens ekonomiska kris är det av yttersta vikt att egenföretagare stöds och uppmuntras.
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Corina Creţu (S&D), skriftlig. – (RO) Det har gått över två år sedan vi debatterade betänkandet om situationen
för kvinnor i landsbygdsområden, då vi efterlyste nödvändiga moderniseringar av lagstiftningen om socialt
skydd. Rådet förelägger oss nu ett nytt slags direktiv vars tillämpningsområde är begränsat till jordbruk. Jag
anser inte att det finns några skäl till denna begränsning. Situationen för kvinnor i landsbygdsområden är
extremt svår, särskilt i de nya medlemsstaterna, och vi måste ständigt och aktivt vara medvetna om detta. Vi
talar dock om egenföretagande och vi får inte bortse från dem som förvärvsarbetar inom hantverk, handel,
små och medelstora företag samt fria yrken.

Dessutom anser jag att de bestämmelser som rådet föreslår, som skulle tillåta att medlemsstaterna begränsar
tillträdet till socialförsäkringssystem, borde undvikas. I enlighet med proportionalitets- och
subsidiaritetsprinciperna ger direktivet, i den ändrade lydelse som parlamentet föreslår, det nödvändiga
regelverk som befordrar en minskning av skillnaderna mellan män och kvinnor som är egenföretagare. Två
frågor som jag anser är viktiga i detta sammanhang är skydd under havandeskap och moderskap, som bygger
på rätten till minst 14 veckors ledighet och moderskapsersättning, samt rätten för makar eller livspartner
att rättsligt betraktas som företagare.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Som en outtröttlig förespråkare av de mänskliga rättigheterna och
jämlikhetsprincipen vill jag inte motarbeta initiativ i syfte att skydda kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden,
så som i detta betänkande av min kära kollega Astrid Lulling. Som jag redan har sagt bör kvinnor och män
behandlas rättvist och ha samma rättigheter men under beaktande av deras respektive behov. När det gäller
kvinnor är detta särskilt angeläget inom sådana områden som moderskapsskydd, förenandet av arbete och
familjeliv m.m.

Därför är jag glad över att här finna bland annat frågor som moderskapsskydd för egenföretagare. Trots detta
är jag också en enträgen förespråkare av subsidiaritetsprincipen och anser att många av de frågor som
debatteras måste förbli under medlemsstaternas jurisdiktion.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jag välkomnar Europaparlamentets arbete för att förstärka
den sociala rättvisan och jämställdheten inom Europeiska unionen. Förutom att vara en obestridlig princip
i den civiliserade världen, inte minst i ett Europa som ser sig självt som kulturellt och socialt utvecklat, har
tryggandet av lika behandling av kvinnor och män som är egenföretagare – särskilt när det gäller tillgången
till socialt skydd, inte minst vid moderskap – blivit allt mer angeläget och uppenbart under denna långa
period av djup ekonomisk och social kris. Jag vill framhålla hur angelägna vi är om att skillnaderna i behandling
mellan olika verksamhetsområden ska avskaffas inför den välkända utvecklingen både på organisationsnivå
och av redskapen och mekanismerna för arbete och produktion. Arbetstagare måste ha tillgång till offentliga
sociala skyddsnät på samma villkor, särskilt i fråga om avgifter och förmåner. Jag vill också framhålla att
denna rekommendation definitivt kommer att förstärka incitamenten för kvinnor att starta eget. Den
europeiska ekonomin har fortfarande mycket att vinna och många utvecklingssteg att genomgå som en följd
av ett starkare och mer integrerat deltagande av kvinnor.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jag är mycket angelägen om jämställdhet och jämlikhet i största
allmänhet, inbegripet jämlikhet i fråga om sociala rättigheter, och jag välkomnar därför detta betänkande.
Enligt min mening är det fundamentalt att medlemsstaterna ska garantera socialt skydd för kvinnor som är
egenföretagare och för medhjälpande makar och att detta skydd borde motsvara skyddet för kvinnor som
är löntagare. Denna åtgärd handlar om att öka företagandet bland kvinnor i Europa, som fortfarande är
alltför svagt utvecklat, och framför allt handlar det om att låta dessa kvinnor få mammaledighet på samma
sätt som kvinnor som har arbete av annat slag. Mammaledigheten måste garanteras i alla medlemsstater och
för alla kvinnor, oberoende av deras sysselsättning. Eftersom denna åtgärd omfattas av subsidiaritetsprincipen
får vi hoppas att medlemsstaterna kommer att göra det som krävs för att se till att kvinnor och män kan
förena familje- och arbetsliv.

Lívia Járóka (PPE), skriftlig. – (HU) Jag vill gratulera min kollega Astrid Lulling till antagandet av hennes
betänkande, som är ett viktigt steg framåt när det gäller att lösa ett verkligt mångårigt problem. Situationen
för makar och livspartner till egenföretagare – som bidrar till verksamheten och inkomsterna utan att ha
ställning som anställd eller affärspartner – löstes inte på ett tillfredsställande sätt med rådets direktiv från
1986. Därför var det dags att upphäva ovannämnda lag och utarbeta ett nytt direktiv där man erkänner det
arbete som medhjälpande makar utför och likställer dem med egenföretagare när det gäller
socialförsäkringssystemet.

Ett viktigt resultat som föredraganden och Europaparlamentet uppnått är att jämfört med den ursprungliga
rekommendationen från rådet är inte tillämpningsområdet längre begränsat enbart till förvärvsarbete som
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egenföretagare inom jordbrukssektorn, eftersom målgruppen även arbetar i små och medelstora företag,
t.ex. inom detaljhandeln, där de utgör en majoritet. Trots att rådet inte godkände flera viktiga
rekommendationer från föredraganden och parlamentet – och överlät frågan om tillhandahållandet av lika
socialt skydd för makar och livspartner till medlemsstaterna och tillät medlemsstaterna att behålla restriktiva
bestämmelser om vissa system eller nivåer av socialförsäkringsskydd – är ändå förslaget till direktiv som
helhet ett betydande steg framåt.

Barbara Matera (PPE), skriftlig. – (IT) Jag ser med tillfredsställelse på att vi har antagit förslaget om ett direktiv
om tillämpning om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare. Sent om sider har parlamentet
yttrat sig om tillämpningen av den här principen, en princip som mycket starkt symboliserar den sociala
och ekonomiska utvecklingen!

Medlemsstaternas företrädesrätt måste respekteras, men jag tror att det är viktigt att inte bara formulera en
standard för minimiskydd för kvinnor/mödrar som är egenföretagare, liksom för medhjälpande makor och
makar samt erkända livspartner, utan att även se till att skyddet blir lika starkt som det som kvinnor/mödrar
som är anställda – i motsats till egenföretagare – åtnjuter.

Förhoppningsvis leder förklaringen om dessa rättigheter till faktisk respekt för dem och till att medlemsstaterna
åtar sig att vidta lämpliga åtgärder, särskilt för att skydda kvinnliga egenföretagare och medhjälpande makor
i samband med graviditet och moderskap. Vi måste bekämpa diskriminering på arbetsplatsen i alla dess
former i syfte att stödja både kvinnlig och manlig frigörelse.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) I sitt förslag strävar kommissionen efter att garantera likabehandling av
kvinnor och män som är egenföretagare. Därför ser jag antagandet av den här texten som ett viktigt och
mycket glädjande steg närmare nuvarande EU-lagstiftning om arbetstagare – de grundläggande rättigheterna
om likabehandling och socialt skydd är ju redan skyddade – och de föreslagna ändringarna av den ursprungliga
texten som ett steg i rätt riktning mot ett allmänt förbättrat skydd för egenföretagares makor och makar,
särskilt vad gäller den ersättning vid graviditet och moderskap som kvinnliga egenföretagare och
egenföretagares makor eller erkända livspartner har rätt till. Det är anledningen till att jag röstade som jag
gjorde.

Justas Vincas Paleckis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade för det här förslaget, men inte bara för att det är
viktigt och sannolikt kommer att beröra flera miljoner EU-medborgare. Jag känner många konstnärer,
advokater och andra som är egenföretagare och jag vet att de mycket ofta får hjälp av andra i familjen,
vanligtvis hustrun eller barnen. Att de nu får rätt till socialt skydd kommer utan tvekan att höja deras materiella
status, moral och arbetslust. Det här är särskilt viktigt i Litauen, där många familjer lever på gränsen till
fattigdom på grund av att krisen slagit så hårt mot de baltiska länderna.

Nu kan vi inte längre stå vid sidan av och bara titta på när egenföretagare – kvinnor som män – utsätts för
sociala orättvisor. Att detta betänkande har antagits innebär en tydlig uppmaning till EU-medlemsstaternas
regeringar att stödja egenföretagarnas makor och makar, att garantera dem rätten till pension, betald semester
och föräldraledighet och att hjälpa dem tillbaka in på arbetsmarknaden.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag stöder Astrid Lullings betänkande. Förslaget är nödvändigt med
tanke på de stora orättvisor som fortfarande råder mellan könen inom egenföretagarsektorn, orättvisor som
faktiskt tycks öka. Enligt förslaget bör socialt skydd också erbjudas medhjälpande makor och makar, som
ofta och i hög grad bidrar till egenföretagarens möjlighet att driva sitt företag men i många medlemsstater
står helt utan socialt skydd.

Förslaget, som dels syftar till att tillhandahålla incitament för kvinnor att få tillgång till arbetsmarknaden
och dels till att bidra till kampen mot odeklarerat arbete, innebär tre viktiga förändringar i den nuvarande
gemenskapsrätten: att definitionen av ”medhjälpande makor och makar” ändras till att omfatta även ogifta
par, om sådana erkänns i nationell lagstiftning, att kvinnor som är egenföretagare och medhjälpande makor
får rätt att begära betald mammaledighet under minst 14 veckor, och att medhjälpande makor och makar
också får rätt att begära socialt skydd.

Rovana Plumb (S&D), skriftlig. – (RO) Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser att det är av mycket
stor vikt på EU-nivå att direktivet faktiskt antas, med tanke på den ekonomiska och finansiella kris vi befinner
oss i. I de flesta medlemsstater saknar medhjälpande makor och makar de sociala trygghetsförmåner som
deras makor eller makar åtnjuter och därför menar jag att det bör vara obligatoriskt för medhjälpande makor
och makar eller livspartner att ansluta sig till det sociala trygghetssystemet i de fall det i en medlemsstat är
obligatoriskt för egenföretagarna.
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Det är beklagligt att rådet i sin ståndpunkt inte godtar att det bör vara obligatoriskt för medhjälpande makor
och makar och livspartner till egenföretagare att ansluta sig till det sociala trygghetssystemet i de stater där
dessa har en erkänd ställning i nationell lagstiftning. Eftersom de allra flesta inte är anslutna till ett sådant
system känner de heller inte till de förmåner som ett socialt trygghetssystem kan erbjuda vad gäller sjukdom,
funktionsnedsättning och ålderdom.

I egenskap av skuggföredragande för gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater
i Europaparlamentet stödde jag ståndpunkten att kvinnor som är egenföretagare, medhjälpare eller livspartner
och som beslutar sig för att skaffa barn ska få åtnjuta social trygghet och betald ledighet och att de inte ska
kunna fråntas ersättning för moderskap, vilket är just vad som sker med den rumänska regeringen som
skyldig part.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Det gläder mig mycket att parlamentet i dag antog sin
ståndpunkt vid andra behandlingen om Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning om
likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG.

Kvinnor spelar en central roll när det gäller att driva egenföretag, som ägare eller medhjälpande makor och
livspartner. Jag ser med tillfredsställelse på parlamentets beslut om tillämpning om likabehandling av kvinnor
och män som är egenföretagare och medhjälpare – det utgör en viktig del av EU:s lagstiftning.

Marina Yannakoudakis (ECR), skriftlig. – (EN) Vi i ECR-gruppen arbetar hårt för att minska den ojämlikhet
mellan könen som råder mellan egenföretagare och deras partner. Vi stöder syftet med betänkandet på så
sätt att vi vill att samtliga EU-länder ska erbjuda egenföretagare stöd och socialt skydd. Vi motsätter oss dock
att denna lagstiftning sker på EU-nivå. ECR-gruppen har alltid försvarat subsidiaritetsprincipen och anser
helt och fullt att det är medlemsstaterna som bör leda arbetet med att utarbeta och genomföra arbetslagstiftning
och socialpolitik. Därför lade ECR-gruppen ned sin röst om ändringsförslagen 1–17.

Betänkande: Toine Manders (A7-0122/2010)

Roberta Angelilli (PPE), skriftlig. – (IT) I dag har parlamentet understrukit både behovet av ett starkt
konsumentskydd inom hela EU och vikten av harmoniserade regler om märkning av textilprodukter, en
märkning som ska vara obligatorisk för alla klädesplagg som saluförs i EU. Tillämpningen av en framtida
förordning om både benämningar på textilier och materialinformation på etiketterna kommer att förenkla
och förtydliga de gällande bestämmelserna, vilket gynnar konsumenter och små och medelstora företag.

Konsumenterna kommer med hjälp av etiketterna att kunna fatta välgrundade beslut när de gör sina inköp,
beslut som också grundas på etiska hänsynstaganden som hälsa, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter och
arbets- och lönevillkoren för de arbetstagare som tillverkar textilprodukterna. Små och medelstora företag,
liksom textilindustrin i stort, kommer samtidigt att kunna skydda produktrelaterad kvalitet, formgivning
och innovation, vilket ökar företagens konkurrenskraft både på och utanför den europeiska marknaden.
Ursprungsmärkningen ”made in” skulle ge konsumenterna ytterligare information om produkternas
egenskaper men också bidra till att stärka ekonomin genom utveckling av nya produkter för olika sektorer,
fler arbetstillfällen och stöd för kampen mot varumärkesförfalskning när det gäller produkter från tredjeländer.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) I denna globaliseringens tid, då en produkt alltmer är resultatet av
en resa genom ett internationellt löpande band, är det svårt att avgöra vilken ”nationalitet” en produkt har.
Parallellt med detta vill konsumenterna kunna göra inköp som grundar sig på fakta – ibland föredrar de
artiklar från länder med högre kvalitetsnormer eller sociala och miljömässiga normer. Jag valde att rösta för
betänkandet eftersom det innehåller ett förslag om krav på ursprungsmärkning. Jag anser att detta är viktig
information som konsumenten alltid ska ha tillgång till. Dessutom stöder jag tanken på att kommissionen
inom två år ska utarbeta en rapport, eller ett lagförslag, i syfte att harmonisera märkningen av textilier. För
hur kan det komma sig att storlekssystemen och andra minst lika viktiga uppgifter varierar mellan
medlemsstaterna trots att vi har verkat på en och samma marknad under flera årtionden?

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade för den här förordningen eftersom jag tror att den
kommer att tydliggöra saker och ting för både textiltillverkare och konsumenter. Det gläder mig att man har
valt denna form av förordning – förslaget samlar alla gällande rättsakter så att medlemsstaterna ska slippa
den administrativa belastning som det innebär att införliva den tekniska anpassning som krävs i den nationella
lagstiftningen varje gång en ny fiberbenämning ska läggas till i förteckningen. Jag anser dock att det är dags
att överväga ett reviderat system för märkning av textilier, ett system som inte skulle innebära extra arbete
för tillverkarna men som konsumenterna skulle förstå och godkänna. Av den anledningen stöder jag de
antagna förslagen i förordningen som säger att kommissionens rapport bör omfatta frågor om ett för hela
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EU enhetligt system för storleksmärkning av kläder och skodon, ett angivande av potentiellt
allergiframkallande eller farliga ämnen och frågor om miljömärkning och social märkning.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), skriftlig. – (FR) Det kan tyckas förvånande, men faktum är att frasen ”made
in”, som ju finns på en mängd klädetiketter, inte är ett krav i dag och dess användning varierar stort mellan
olika medlemsstater. Efter att ha övervägt kommissionens förslag om en förordning om tiden fram till dess
att en ny fiber kan släppas ut på marknaden (”time-to-market”) använde vi den för att lösa problemet med
märkningen. Avsaknaden av europeisk lagstiftning innebär faktiskt en risk för att produkter som tillverkats
i tredjeländer är märkta på ett sätt som antyder att de tillverkats i EU. I betänkandet uppmanas kommissionen
också att överväga en form av märkning som skulle ge konsumenterna tillgång till information om de sociala
och miljömässiga tillverkningsvillkoren för de produkter de köper.

Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Jag vill tacka föredraganden Toine Manders för det hårda arbete han
lagt ned på att samla tre komplexa direktiv. Tack vare betänkandet förenklas de gällande bestämmelserna
eftersom en ny fiber snabbare kan släppas ut på marknaden. För små och medelstora företag innebär detta
minskade administrativa kostnader och tidigare realiserad intäkt från försäljningen av nya fibrer. Dessa
åtgärder stimulerar till innovation, något som jag anser vara av yttersta vikt för företag inom EU. Tro mig,
det krävs innovativa och högkvalitativa produkter för att kunna möta omvärldens stenhårda konkurrens
och ta sig ur dessa kristider.

I betänkandet föreslås också ett utökat konsumentskydd och det bör betonas att konsumenternas intressen
spelar en central roll i vår politik. De antagna bestämmelserna garanterar EU-medborgarna ökad tydlighet
och bättre insyn och innebär att de snabbare kan dra fördel av innovativa produkter. Sist men inte minst
kommer detta folkhälsan till gagn eftersom en mer detaljerad märkning informerar medborgarna om
produkternas, bland annat garnets, ursprung.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag är mycket glad över den här förordningen, med vilken
man vill förenkla och förbättra det befintliga regelverket. Det stimulerar till innovation i textil- och
beklädnadsbranschen samtidigt som det underlättar för användare och konsumenter att dra fördel av
innovativa produkter. Att en förenkling kommer till stånd är angeläget, både när det gäller att främja
nytänkande inom den europeiska industrin och öka mängden information till konsumenterna. Det är också
viktigt att vi hittar alternativa lagstiftningslösningar som är mindre betungande vad gäller förfaranden och
kostnader vid införlivande av direktiv. Fördelen för industrin är att tidsspannet från det att en ansökan lämnas
in till man kan få ut produkten på marknaden minskar, vilket innebär minskade administrativa kostnader
och att produkten finns tillgänglig på marknaden tidigare, vilket i sin tur ökar försäljningsintäkterna.

Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Äntligen har vi antagit bestämmelser om märkningen ”made in” inom
textilsektorn. Parlamentet röstade redan 2005 för förslaget till rådets förordning om angivande av
ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer, men detta blockerades av rådet. Eftersom
det inte var frågan om ett medbeslutandeförfarande fanns det inte mycket att göra åt motståndet från vissa
nationella regeringar.

Dagens omröstning är emellertid en tydlig politisk signal från den församling som företräder EU:s medborgare
och som med kraft uppmanar rådet att anta dessa förordningar. Vi har nu kommit närmare vårt mål, ett mål
som också ligger i linje med målen för Lissabonfördraget.

Förvisso var denna omröstning bara en första behandling men resultatet är icke desto mindre viktigt – det
är summan av det hårda arbete som vi tillsammans med kolleger från andra nationella delegationer och
politiska grupper har lagt ned under flera månader. Den nya förordningen skyddar EU-konsumenter som
vill veta var textilprodukterna har sitt ursprung, liksom de små och medelstora företag i medlemsstaterna
som tillverkar produkterna. Detta innebär bland annat att vi inte längre kan hävda att en produkt är ”made
in” en viss medlemsstat om bara 25 procent av den verkligen tillverkats just där. Nu måste en produkt till
minst 50 procent vara tillverkad i ”made in”-landet.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi stöder i stort vår
kollega Toine Manders betänkande om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter. Vi är dock
mycket kritiska till obligatorisk ursprungsmärkning eftersom vi är övertygade om att det skulle leda till höjda
priser för Europas konsumenter och sämre villkor och ökade kostnader, särskilt för små och medelstora
företag. Vi tror på frihandel och tycker därför att det är viktigt att inte skapa ökade tekniska handelshinder
genom onödig reglering. Vi stöder i stället ett frivilligt märkningssystem som bygger på konsumenternas
efterfrågan av ursprungsmärkning.
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Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Den 30 januari 2009 antog kommissionen ett förslag till ny förordning
om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter. Förslaget samlar alla gällande rättsakter om
benämningar på textilier och märkning i en enda förordning. Enligt föredraganden är ändringen
”huvudsakligen en teknisk åtgärd utan politiska återverkningar”.

Vi vet emellertid att den konkurrens som europeiska textiltillverkare måste möta – framför allt från kinesiska
produkter – kommer att ställa krav på kraftfullare åtgärder vad gäller märkningen framöver, och detta blir
kommissionens uppgift från och med nu. För att klara av de utmaningar vi står inför i dag måste EU dessutom
förbättra och stärka marknaden och åtgärder måste därför vidtas för att undanröja de hinder som står i vägen
för detta. Genom att harmonisera och förenkla normerna för benämningar på textilier uppfyller man det
målet eftersom konsumenten då får tydligare information, vilket i sin tur leder till en mer konkurrenskraftig
sektor.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Möjligheten att korrekt kunna utläsa var och hur en produkt
har tillverkats, liksom vad den huvudsakligen är gjord av, utgör en grundläggande faktor för att behålla
konsumenternas förtroende och skydda deras rättigheter, men också för att främja en sund konkurrens på
den globala textilmarknaden. Att standardisera märkningen av textilprodukter kommer att stärka
konkurrenskraften inom EU:s – och i synnerhet Portugals – textil- och beklädnadsindustri. Jag vill understryka
behovet av harmoniserande bestämmelser om angivande av ursprungsland för textilprodukter som importeras
från tredjeländer och specifika kriterier för användning av ursprungsmärkningen ”made in” för produkter
tillverkade inom unionen, liksom av social märkning för att upplysa konsumenterna om den hänsyn som
tas till hälso- och säkerhetsnormer och mänskliga rättigheter. Jag anser också att en miljömärkning avseende
textilprodukters miljöprestanda är viktig. Införandet av dessa tydligare bestämmelser om märkning – som
även omfattar uppgifter om varifrån icke-textila delar av animaliskt ursprung härstammar – kommer dessutom
att förbättra konsumenternas möjligheter att skilja mellan olika produkter och kvaliteten på dessa.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Anledningen till att vi röstade för betänkandet är dess
huvudsakliga syfte: att införa krav på ursprungsmärkning och kämpa för konsumenternas och arbetstagarnas
rättigheter och för våra länders textil- och beklädnadsproduktion. Vi är dock av en annan åsikt när det gäller
vissa aspekter av märkningen, framför allt de överdrivet detaljerade uppgifterna om fibrer. Detta gäller främst
små och medelstora företag på grund av de kostnader som arbetet kan medföra.

Det finns alltså vissa detaljer i förslaget som vi inte håller med om, trots att vi har röstat för betänkandet i
stort. Vi anser att man bör revidera det eller åtminstone inkludera bestämmelser för stödåtgärder i syfte att
avhjälpa de små och medelstora företagens svårigheter.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Ursprungsmärkning är viktig för att konsumenterna ska veta exakt var
produkten de köper kommer ifrån. Det är fel att ange att en viss produkt har sitt ursprung i EU när den inte
har genomgått samtliga tillverkningsled inom EU utan endast har förpackats i ett EU-land. De nya regler
som har antagits kommer att främja en ökad öppenhet inom internationell handel och ökad tydlighet för
konsumenterna. Det är anledningen till att jag röstade som jag gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Återigen ser vi hur den ekologiska märkningen utlovar något helt
annat än vad den faktiskt levererar – tänk bara på skandalen med ”ekologisk” bomull och de senaste biokemiska
misslyckandena. För det första bidrar den till ytterligare förvirring över etiketter och märkning på den
ekologiska marknaden, vilken EU en gång för alla borde kunna standardisera – något man ju älskar att göra
i vanliga fall. För det andra är det hög tid att EU godkänner genetiskt modifierad bomull. Medan vi väntar på
studier om potentiella effekter av skadliga ämnen bör vi åtminstone se till att det av märkningen framgår att
produkten innehåller genetiskt modifierad bomull.

Dessutom är det nu dags att man inom EU tar itu med frågan om identifiering av radiofrekvenser (RFID). Vi
kan inte förse textilier med elektronisk märkning utan att de berörda är medvetna om det – vi saknar
fortfarande godtagbara bestämmelser för märkning. Om man vill att fotgängare ska synas med hjälp av
RFID-märkning så kommer man att kunna övervaka varje steg en individ tar. Detta har tagits upp i betänkandet
och därför valde jag att rösta för det.

Cristiana Muscardini (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för Toine Manders betänkande om ursprungsmärkning
av textilprodukter eftersom det innebär en lösning på ett problem som under lång tid har hotat
konsumenternas valfrihet. Ursprungsmärkning är av stor vikt, dels för att garantera EU-medborgarnas rätt
till tydlighet, säkerhet och information och dels för att förse företagen med tydliga och gemensamma regler.
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Problemet kvarstår dock när det gäller textilprodukter från tredjeländer, alltså våra handelspartner. Jag vill
därför uppmana ledamöterna att stödja den förordning om ursprungsmärkning som diskuteras i utskottet
för internationell handel. Detta kommer att öka skyddet för konsumenter och företag, både när det gäller
textil- och beklädnadssektorn och sektorer som är särskilt utsatta med tanke på EU:s ekonomiska tillväxt.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) EU:s textilindustri har genomgått en utdragen process för
omstrukturering, modernisering och teknisk förnyelse i ett försök att tackla de senaste årens stora ekonomiska
utmaningar. Europeiska företag har förbättrat sin ställning på den internationella marknaden genom att
betona konkurrensfördelar som kvalitet, formgivning och tekniskt nytänkande vad gäller produkterna med
högst förädlingsvärde. EU-industrin spelar en ledande roll på världsnivå i utvecklingen av nya produkter
som teknisk och icke-vävd textil för nya tillämpningar, hygienprodukter och produkter avsedda för bilindustrin
och den medicinska sektorn.

Jag välkomnar kommissionens förslag till förordning eftersom jag tror att det förenklar de gällande
bestämmelserna för utveckling och användning av nya fibrer, och kan stimulera till innovation i textil- och
beklädnadsbranschen samtidigt som det underlättar för användare och konsumenter att dra fördel av
innovativa produkter.

Avslutningsvis vill jag uttrycka mitt fulla stöd för förordningen om ursprungsmärkning medelst ”made in”,
eftersom jag anser att en sådan märkning är grundläggande för att kunna garantera konsumenterna korrekt
information om en produkts sammansättning och ursprung.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Huvudorsaken till att vi, de gröna, lade ned vår röst vid
den slutliga omröstningen om betänkandet är att några av de viktigaste ändringarna som PPE, liberalerna
och EFD hade föreslagit godkändes. Enkelt uttryckt bidrar alla dessa ändringar till att utvidga bestämmelserna
om benämningen ”made in”.

Tokia Saïfi (PPE), skriftlig. – (FR) Jag stödde inte ändringsförslagen i Toine Manders betänkande om
benämningar på textilier och märkning av textilprodukter vad gäller ”made in” (47/49, 48, 12 och 67). Dessa
ändringar, genom vilka man avser få till stånd en ursprungsmärkning av textilprodukter som importeras
från tredjeländer (med undantag av Turkiet och EES-medlemsstaterna) eller fastställa bestämda villkor för
frivillig ursprungsmärkning av textilprodukter som tillverkas inom EU, skulle kunna innebära att viktig
lagstiftning inte kan antas inom rimliga tidsgränser. Det förslag till förordning om ursprungsmärkning som
lagts fram av kommissionen är fortfarande föremål för diskussion i rådet och behandlas i en rapport från
utskottet för internationell handel.

Jag är inte emot det faktum att produkter, för konsumenternas skull, ska vara spårbara och tydligt märkta,
men som parlamentsledamöter är vi skyldiga att respektera gällande bestämmelser. Jag anser att vi, innan
vi antog bestämmelsen om obligatorisk ursprungsmärkning av kläder som säljs inom EU, först skulle ha sett
till att förslaget om ursprungsmärkning omfattade alla nödvändiga garantier, särskilt för metoden för dess
genomförande.

Betänkande: Vital Moreira (A7-0058/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (EN) Jag stöder det här dokumentet. Förbindelserna mellan EU och
Ukraina har alltid varit starka och har byggt på en konstruktiv dialog. Ukrainas ekonomi har, i likhet med
EU-medlemsstaternas, drabbats av den internationella finanskrisen med dramatiskt minskad produktion,
försämrade offentliga finanser och ökade externa finansieringsbehov som följd. Ett makroekonomiskt stöd
från EU på 500 miljoner euro bör inte enbart komplettera program och resurser från IMF och Världsbanken,
utan även garantera att EU:s engagemang ger ett mervärde. Men för att detta stöd ska kunna bidra till
ekonomisk stabilitet i landet måste Ukrainas ledande politiska krafter garantera politisk stabilitet och få till
stånd en bred enighet om ett strikt genomförande av de nödvändiga strukturreformerna.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Makroekonomiskt stöd till Ukraina är särskilt viktigt just nu.
Stödet kan öka EU:s inflytande på utformningen av Ukrainas politik och hjälpa landet att komma ur den
djupa ekonomiska krisen. EU:s ekonomiska stöd visar på Ukrainas strategiska betydelse som ett potentiellt
kandidatland för EU-anslutning. Det makroekonomiska stödet skulle ges vid en tidpunkt då EU även hjälper
till att mobilisera finansiering för att stödja reformeringen av den ukrainska energisektorn. Kommissionen
och de övriga berörda institutionerna arbetar tillsammans på ett stödpaket till de ukrainska myndigheterna
som är utformat för att hjälpa till att utarbeta en hållbar lösning för Ukrainas medellångsiktiga skyldigheter
när det gäller gastransittrafik och gasbetalningar. Även om det föreslagna makroekonomiska stödet inte är
avsett att direkt kopplas till detta paket skulle det emellertid göra det lättare för Ukraina att stabilisera sin
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ekonomi och genomföra reformer. Jag håller med om beslutet att ge Ukraina exceptionellt makroekonomiskt
stöd. Utan detta stöd kan Ukraina varken fortsätta att utvecklas på många områden inom näringslivet eller
uppfylla sina övriga mål.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Ukraina får nu betala priset för en djup ekonomisk kris,
liksom för en utdragen politisk instabilitet som har fått de ukrainska myndigheterna att tappa greppet om
de förpliktelser de har till de internationella finansinstituten. Det är viktigt för EU att hjälpa till att stödja en
granne i öst vid en tidpunkt då den sociala situationen försämras i samband med avsaknaden av kassaflöde,
ett flöde som ingen stat kan fungera utan.

Ukraina måste stabiliseras. Det lån som har beviljats av kommissionen i enlighet med gemenskapslagstiftningen
bekräftar också Ukrainas ställning som ett potentiellt kandidatland för EU-anslutning. Från och med nu
måste dock kommissionen rikta blicken mot de mekanismer som krävs för att övervaka hur lånet som
beviljats Kiev används.

Dessutom får EU möjlighet att uppmana Ukraina att mer kraftfullt ta itu med viktiga reformer som kan bidra
till att befästa rättsordningen. Ukrainas övergång från planekonomi till marknadsekonomi är en svår och
smärtsam process, inte minst för dess invånare. Den ekonomiska övergången måste backas upp av insatser
för institutionella reformer. Ukraina måste ta tjuren vid hornen – och från bägge håll – hur besvärligt det än
kan tyckas i dagsläget.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Det gläder mig att vi har antagit lagstiftningsresolutionen
om makroekonomiskt stöd till Ukraina eftersom den hjälper landet att hantera den globala finanskrisens
effekter genom att säkerställa hållbara offentliga finanser och en hållbar utlandsskuld. Detta svar på Ukrainas
begäran, i kombination med det nuvarande IMF-programmet, är av stor vikt för landets ekonomiska stabilitet.
Ukraina måste dock vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra
oegentligheter i samband med detta stöd, samt säkerställa att kommissionen och revisionsrätten kan
genomföra kontroller. Jag talar här om det samförståndsavtal och det låneavtal som ingås med
Ukrainas myndigheter och som ska innehålla specifika åtgärder som landet ska genomföra för att förhindra
och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oegentligheter i samband med detta stöd.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Det var med glädje jag röstade för parlamentets förslag om
makroekonomiskt stöd till Ukraina. I egenskap av potentiellt kandidatland för EU-anslutning är Ukraina en
privilegierad partner och bör vara föremål för konkreta politiska åtgärder i syfte att lösa landets specifika
problem. Ett makroekonomiskt stöd från EU till Ukraina kan emellertid bara bidra till ekonomisk stabilitet
i landet om det partipolitiska klimatet stabiliseras och de främsta politiska krafterna – som på senare år varit
alltför upptagna med sin interna lilla kamp om makt och inflytande – får till stånd en bred enighet om ett
strikt genomförande av de strukturreformer som landets framtid kräver.

Det är också av yttersta vikt att den ukrainska regeringen vidtar åtgärder för att avhjälpa de rättsliga
myndigheternas bristande självständighet, eftersom dessa i alltför hög grad påverkas av både politiska krafter
och ekonomiska aktörer. I ett samhälle utan ett fritt och oberoende rättsväsen finns ingen rättsordning och
inga utländska investeringar eller framsteg, och där kan inte de mänskliga rättigheterna garanteras. Alla
mekanismer som sätts i rörelse genom låneavtalet måste ta dessa faktorer med i beräkningen för att ge
EU-institutionerna möjlighet att strikt övervaka hur genomförandet fungerar.

Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – (RO) Ukraina är en av EU:s närmaste grannar, och ett av de europeiska länder
som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Krisen har haft ödeläggande konsekvenser för Ukrainas
ekonomi, och detta äventyrar både den inre stabiliteten och stabiliteten i regionen som helhet. Jag röstade
för det makroekonomiska stödet till Ukraina, vilket kommer att vara ett särskilt viktigt bidrag för att skapa
stabilitet och fortsätta de ekonomiska reformerna i landet.

Kommissionen och de andra berörda institutionerna – Internationella valutafonden, Världsbanken, Europeiska
banken för återuppbyggnad och utveckling samt Europeiska investeringsbanken – måste påskynda stödpaketet
till Ukraina så att man ska kunna hitta och genomföra en hållbar lösning för att reformera ekonomin, och i
synnerhet energisektorn.

Det är strategiskt viktigt att lösa problemen med transporten av naturgas genom Ukraina. Jag tycker att det
var bra att man tog med gastransporten i associeringsagendan EU–Ukraina. Jag är övertygad om att samarbetet
måste fördjupas, vilket även innebär att man måste hitta nya former för det. Ukraina måste få stöd i sitt
reformarbete, så att landets utveckling kan gå mot europeisk integration, vilket stämmer med de mål som
EU satt upp inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.
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Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) De färska uppgifterna om våld mellan ledamöter i Ukrainas parlament har
oroat hela Europa, och det visar hur splittrat Ukraina är, vilka vägskäl landet står inför och Rysslands
ofrånkomliga maktposition i området. Jag anser att EU måste fortsätta visa Ukraina hur EU sköter saker och
ting. I det syftet måste det makroekonomiska stöd som vi redan bidrar med ses som ett tecken på vår solidaritet
med Ukraina och att vi närmar oss landet, i dessa tider av stor social och ekonomisk obalans.

Jag hoppas att Ukraina utan förbehåll väljer att närma sig EU, att det föreslagna associeringsavtalet träder i
kraft och stärker de bilaterala förbindelserna och utbytena, och att det kanske leder till att Ukraina ansluter
sig till vårt gemensamma område. Jag hoppas även att behovet av denna sortens hjälp minskar och att Ukraina
återfår sin politiska stabilitet och sociala balans, och förnyar sin handelssektor, och kan fortsätta att välja
demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Ukrainas ekonomi har drabbats allt hårdare av den
internationella finanskrisen, med dramatiskt minskad produktion, försämrade offentliga finanser och ökade
externa finansieringsbehov. EU:s ekonomiska stöd är en följd av Ukrainas strategiska betydelse som ett
potentiellt kandidatland för EU-anslutning. Därför röstade jag för att ge Ukraina makroekonomiskt stöd i
form av ett lån på maximalt 500 miljoner euro för att hjälpa landet att stabilisera sin ekonomi och lindra de
betalningsbalans- och budgetbehov som anges i det nuvarande IMF-programmet. Jag tycker att det är viktigt
att hjälpa Ukraina att återställa de socioekonomiska miniminivåerna och stabilisera sina offentliga finanser,
så att man kan skapa förutsättningarna för tillväxt och politiskt förtroende. Jag håller även med om att det
ska finnas övervakningsmekanismer för att öka tydlighet, insyn och ansvarsskyldighet. Europaparlamentet
bör få regelbundna rapporter om Ekonomiska och finansiella kommitténs arbete.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Det makroekonomiska stöd till Ukraina som föreslås är inte någon
äkta, osjälvisk hjälp, tvärtom. Bland annat genom att göra stödet avhängigt Internationella valutafondens
villkor och grundprinciperna och mål för de ekonomiska reformerna som fastställs i associeringsagendan
EU–Ukraina innebär följande: inrättande av ett omfattande frihandelsområde mellan EU och Ukraina, att
följa målen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, ett fördjupat samarbete genom militära
kanaler för att hantera frågor av gemensamt intresse, Ukrainas eventuella deltagande i EU:s marina insats
Atalanta, inrättandet av en fullt fungerande marknadsekonomi och EU:s principer för makroekonomisk
stabilitet i Ukraina, och utbyte av ”bästa praxis” mellan EU och Ukraina om reformer av välfärdsstaten, i syfte
att göra Ukrainas pensionssystem mer hållbart. Till följd av det som uttrycks explicit och det som går att läsa
mellan raderna, och med tanke på innebörden av mycket av det EU-språk som nämndes tidigare, kunde vi
inte göra annat än att rösta emot förslaget. Genom vår röst visar vi solidaritet med Ukrainas folk.

Filip Kaczmarek (PPE), skriftlig. – (PL) Fru talman! Mina damer och herrar! Jag gav mitt stöd till betänkandet
om makroekonomiskt stöd till Ukraina. Det är ett viktigt beslut, som innebär att vi hjälper en av EU:s och
Polens viktigare grannar.

Ett lån på 500 miljoner euro kommer att hjälpa Ukraina att ta sig ur finanskrisen. Jag tror inte att jag behöver
övertyga någon om att det ligger i EU:s intresse att Ukraina är ekonomiskt stabilt och att landets energisektor
reformeras. Huruvida de målen kommer att uppnås är upp till ukrainarna själva. Jag är glad över att vi i dag
har visat att vi vill hjälpa till.

Iosif Matula (PPE), skriftlig. – (RO) Jag röstade för att EU ska ge ekonomiskt stöd till Ukraina, eftersom jag
anser att vi måste visa solidaritet, vilket även innebär att underlätta Ukrainas återhämtning från den
ekonomiska krisen. Ukraina är ett europeiskt grannland som vill ansluta sig till EU framöver, och måste
därför få/ges en tydlig politisk signal som uppmuntrar myndigheterna att vidta de reformåtgärder som man
kommit överens om med EU.

Samtidigt är det viktigt för oss EU-medborgare att ha välmående grannar, med ett stabilt inrikespolitiskt läge,
enligt EU:s normer och värderingar. Därför hoppas vi att EU:s lån till detta grannland kommer att användas
för att hjälpa hela det ukrainska samhället, vilket inbegriper de över en halv miljon rumäner som bor i norra
Bukovina, norra Maramureş och södra Bessarabien. Europeiska kommissionen måste givetvis göra allt i sin
makt för att se till att detta ekonomiska stöd används försiktigt och där det behövs, för att man ska nå förväntat
resultat. Lånevillkoren måste vara förenliga med de viktigaste målen i associeringsagendan EU–Ukraina, och
användningen av medlen måste kontrolleras noga av EU och Europaparlamentet ska underrättas regelbundet.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Det är befängt att EU:s lån och bidrag ska omfattas av
IMF:s restriktioner. Det är oacceptabelt att Europeiska kommissionen ger sig själv uppgiften att kontrollera
att Världsbankens och IMF:s politik tillämpas av mottagande medlemsstater, utan hänsyn till den ukrainska
befolkningens suveränitet.
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Jag röstar emot det makroekonomiska stöd som presenteras i parlamentet i dag. Det är inte så att jag inte
stöder folket i Ukraina. Tvärtom, jag vill inte att de ska få lida mer än de redan gör av det förlegade och farliga
nyliberala system som IMF, Världsbanken och Europeiska kommissionen påtvingar dem.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Ukraina får ekonomiskt stöd av Internationella valutafonden för den
ekonomiska stabiliseringen och återhämtningen. Nu när den ekonomiska situationen försämras har Ukraina
bett EU om makroekonomiskt stöd. Det makroekonomiska stödet är nödvändigt för att förbättra den
ekonomiska stabiliteten i europeiska länder som har drabbats av krisen och de konsekvenser den haft för
deras främsta handelspartners. Den ekonomiska obalansen är kopplad till budgetar och betalningsbalans.
Hjälpen är viktig för att Ukraina ska kunna hantera krisen på bästa sätt. EU måste vara solidariskt. Därför
röstade jag som jag gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Ukraina är en av EU:s viktigare partners i det östra grannskapet, och
landet har drabbats hårt av den globala finanskrisen. Därför bör vi anta kommissionens förslag om
makroekonomiskt stöd på upp till 500 miljoner euro i form av ett lån. Lånet ska täcka landets allmänna
betalningsbalansbehov och kompensera för den bristande externa finansieringen, som fastställts av
Internationella valutafonden (IMF).

Ukraina ska få hjälp att stärka sin långsiktiga makroekonomiska stabilitet, eftersom det är en viktig
handelspartner för EU. För mig var det även viktigt att hjälpen från EU:s budget är förenlig med
IMF-programmet och de viktigaste principerna och målen i EU:s politik gentemot Ukraina. Tack vare EU:s
hjälp har man kunnat genomföra ytterligare nödvändiga strukturreformer i Ukraina utifrån positiva
betingelser. Därför röstade jag för betänkandet.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för Vital Moreiras betänkande. Det makroekonomiska
stöd som föreslås är tänkt att komplettera IMF:s stöd som en del av standby-ramavtalet och Världsbankens
stöd, vilket borde ta formen av ett lån i enlighet med planerat budgetstöd.

Det makroekonomiska stödprogrammet ska komplettera annan finansiering från unionen. Unionens
ekonomiska hjälp är en följd av Ukrainas strategiska betydelse som ett potentiellt kandidatland för
EU-anslutning. Det makroekonomiska stödet tilldelas samtidigt som EU deltar i finansieringsarbetet inför
reformeringen av Ukrainas energisektor. Jag stöder föredragandens strävan att förbättra projektets tydlighet,
insyn och dokumentation.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), skriftlig. – (EN) Det är knappast någon som ifrågasätter att Ukraina är en “strategisk
partner” vars välmående är viktigt för oss. Nu står Ukraina vid ett ekonomiskt vägskäl, med den aktuella
krissituationen, och ett politiskt vägskäl, med en ny regering som vill ha närmare förbindelser med Ryssland.
Att hjälpa Ukraina genom att frigöra 500 miljoner euro är därför rätt beslut strategiskt sett, och det stödjer
vi. Men taktiskt sett är det väl motsägelsefullt att vi i utbyte mot ett ekonomiskt stöd på bara en halv miljard
euro, jämfört med andra avtal om tiotals miljarder euro i ekonomiskt stöd, vill ha denna kontroll över
Ukrainas finanspolitik?! EU har givetvis strikta regler för mottagare av ekonomiskt stöd, oavsett vilka summor
det handlar om, men ibland, i synnerhet när stödet är relativt litet, är det ett tecken på politisk rigiditet att
behålla samma stränga villkor som enbart gör instrumentet mindre effektivt, särskilt när andra är betydligt
flexiblare i deras stöd.

Traian Ungureanu (PPE), skriftlig. – Som vice ordförande för Euronest röstade jag för det makroekonomiska
stödet till Ukraina. Jag hoppas att det betalas ut snart i enlighet med de fastställda villkoren. Jag välkomnar
särskilt Europaparlamentets deltagande i beslutsfattandet, som är en följd av bestämmelserna i
Lissabonfördraget. Det makroekonomiska stödet till Ukraina är det första fallet där beslutsfattandet sker
enligt det nya förfarandet. Fast det är synd att det nya förfarandet innebär att beslutsfattandet tar längre tid.

Jag ber EU-institutionerna att utgå från den erfarenhet man redan har av att ge Ukraina makroekonomiskt
stöd och undvika ytterligare fördröjningar. Våra partners i östra grannskapet borde slippa onödiga
fördröjningar. Jag tänker i synnerhet på Moldavien och dess EU-vänliga regering, som fortfarande väntar på
utbetalningen av EU:s makroekonomiska stöd. Moldavien behöver stödet omedelbart, och Europeiska
kommissionens förslag är redan oacceptabelt fördröjt. Inte förrän denna vecka kommer det att lämnas till
Europaparlamentet. Jag uppmanar samtliga EU-institutioner att undvika ytterligare fördröjningar i
beslutsfattandet om makroekonomiskt stöd till Moldavien.
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Betänkande: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Våra nio yttersta randområden (Azorerna, Kanarieöarna, Guadeloupe,
Guyana, Madeira, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy och Saint Martin) är viktiga tillgångar för EU.
Eftersom deras avlägsna belägenhet hindrar deras utveckling måste EU vidta särskilda kompensationsåtgärder.
Därför måste det till exempel i Réunion vara möjligt att producera rekonstituerad ultrapastöriserad mjölk
(UHT) framställd av skummjölkspulver för konsumtion. Det värdefulla undantag som Madeira fått måste
utvidgas till Réunion, som är lika avlägset beläget. Jag röstade därför för betänkandet om att införa, utvidga
eller anpassa befintliga undantag för Azorerna, Kanarieöarna, Réunion och Madeira i socker-, mjölk- och
vinsektorn.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) De yttersta randområdenas står inför stora utmaningar på
grund av sin geografiska placering långt från unionens centrum. Jag välkomnar därför de särskilda åtgärderna
inom jordbrukssektorn för att hjälpa dessa regioner under den ekonomiska krisen. Jag vill understryka
Azorernas och Madeiras säregenhet, och jag välkomnar de viktigaste åtgärderna som antagits. De avser
införande, utvidgning eller anpassning av vissa undantag inom socker-, mjölk- och vinsektorn. Det är viktigt
att understryka att det är avgörande att ha en enhetlig strategi för de yttersta randområdena, men vi får inte
glömma bort att de alla har sina egna särdrag och att det är viktigt att hitta de bästa lösningarna för varje
region. Vi bör lyfta fram flera befintliga EU-instrument, som regionala strategier och den europeiska
grannskapspolitiken. En annan viktig aspekt är våra fortsatta diskussioner om strategiska riktlinjer för de
yttersta randområdena. Detta för att öka beslutsfattarnas kunskap om dessa regioners särdrag och potential.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Det finns inte bara ett yttersta randområde. Varje ö, varje region,
har sin egen identitet och sina egna problem. Det betänkande som vi precis har antagit kommer att innebära
att man inför vissa undantag inom jordbrukssektorn för att hjälpa de yttersta randområdena. Till exempel
kommer man i Réunion tillverka UHT-mjölk som rekonstrueras av skummjölkspulver från EU, och på sätt
kompensera för den otillräckliga mjölkproduktionen. Azorerna kommer att få ett undantag från de regler
som begränsar sockerexporten till EU, eftersom produktionen av sockerbetor utgör öns mest realistiska
alternativ – både för ekonomin och miljön – när mjölkkvoterna avskaffas. Dessa undantag kommer att hjälpa
de yttersta randområdena. Det är positivt och därför vill vi att de garanteras på lång sikt. Det förväntar vi oss
av kommissionen.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om förslaget till en förordning om särskilda
åtgärder inom jordbruket till förmån för EU:s yttersta randområden. Antagandet av betänkandet ger möjlighet
att diversifiera jordbruket och avskaffa förbudet mot återexport av vissa produkter. I dessa kristider är det
en stor hjälp för att kunna omstrukturera och säkra många arbeten i Azorerna samt regionens
sockerproduktion.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Kommissionens förslag avser ändringar av förordning (EG)
nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden.
Förändringarna berör socker-, mjölk- och vinsektorn. Jag vill berömma de föredragande för ett utmärkt
arbete. Solidaritetsprincipen måste ligga till grund för den nuvarande fleråriga budgetplanen och kommande
budgetplan. Det är på så sätt vi kan säkra den sociala och territoriella sammanhållningen. Vi är alla medvetna
om de naturliga svårigheter som EU:s yttersta randområden kämpar med på grund av deras geografiska
placering och villkor, vilket har en negativ inverkan på ekonomi och produktion. Man har följt
solidaritetsprincipen i ändringsförslagen, så jag stöder dem.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Den budget som ligger till grund för betänkandet – som man
redogör för i första punkten i kompromissförslagets inledning, där man går med på att avskaffa mjölkkvoterna
– kan vi inte godta, och därför röstade vi emot det. Avskaffandet av kvoterna kommer, vilket man medger i
betänkandet genom att presentera det som ett fullbordat faktum, ge enorma konsekvenser för mjölksektorn
i Azorerna, och för hela regionens mejerisektor.

De konsekvenser som ett avskaffande av mjölkkvoterna skulle få för regionens ekonomi, mot vilket vi har
kämpat och kommer att fortsätta kämpa, kommer inte att lindras genom de åtgärder som nu föreslås för
sockerindustrin, med tanke på att återexporten av socker förlängs. Det är ett godtagbart mål. Men det
undergrävs redan från början i och med att man godtar att även denna åtgärd kommer att frångås gradvis
under en femårsperiod.

Angående Madeira är omställningen av vinodlingar mycket försenad, och kan komma att äventyras helt om
åtgärden inte stärks. Man negligerar även de negativa konsekvenserna för regionen av det så kallade
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Genève-avtalet om bananhandeln. En annan fråga som bör övervägas är möjligheten till stöd för att stimulera
handeln med lokala jordbruksprodukter mellan öarna.

Elie Hoarau (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jag röstade för den slutliga texten, som sammanställdes raskt,
eftersom tillämpningen av de olika undantagen för Réunion, Azorerna, Kanarieöarna och Madeira är avgörande
för att kunna skydda arbeten och jordbruket, och då i synnerhet mjölkproduktionen i Réunion. Jag röstade
dock emot den kompromiss som kommissionen och rådet föreslår, eftersom rådet gett förslag som saknade
de åtgärder som vi föreslagit och som antagits av utskotten för regional utveckling och jordbruk.

Det är synd att man inte behållit kvoterna för sockerexport på 3 000 ton för Azorerna, och att det undantag
som man beviljat Réunion för mjölkproduktion inte har övervägts för andra franska utomeuropeiska
departementet. Det är även synd att kommissionen inte bidragit till att säkra de resultat som Réunions
mjölkproducenter uppnått. Jag skulle ta upp alla dessa frågor under förhandlingarna om reformen av
POSEI-programmet.

Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. – (PL) De yttersta randområdena kännetecknas ofta av lågt
befolkningsantal, ringa storlek, stagnation och svåra ekonomiska förhållanden. Dessa regioner är i hög grad
beroende av klimatet och geografiska förhållanden, och tillgången till produkter och tjänster är avhängig
samarbetet med unionens fastland. Stödet till dessa regioner bör vara permanent, eftersom de svårigheter
som befolkningen i dessa ytterområden måste tampas med är permanenta. För att kunna garantera
företagsutvecklingen i regionerna, stimulera yrkesverksamheten och skapa samma förutsättningar inom
jordbrukssektorn som i resten av EU, måste vi införa nya bestämmelser – och behålla de befintliga – som är
anpassade till de olika regionernas behov.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Den ekonomiska och sociala utvecklingen i EU:s yttersta randområden
påverkas av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga topografi och klimat samt deras
ekonomiska beroende av ett fåtal produkter. Tillsammans begränsar dessa faktorer områdenas utveckling,
och därför finns det bestämmelser i artikel 349 i Lissabonfördraget för särskilda åtgärder till förmån för de
yttersta randområdena, som måste tillämpas genom lämpliga initiativ för att tillgodose deras särskilda behov,
inte minst inom jordbruks- och fiskesektorn. De viktigaste ändringarna avser införande, utvidgande eller
anpassning av vissa undantag inom socker-, mjölk- och vinsektorn. Vi stöder dessa åtgärder på grund av alla
begränsningar och den globala kris som råder. Därför röstade jag som jag gjorde.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Jag röstade för Europaparlamentets resolution
(A7-0056/2010), eftersom den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken, nämligen
landsbygdsutveckling, är oerhört viktig för att effektivisera den gemensamma jordbrukspolitiken i stort och
för att underlätta förvaltningen av mark med naturliga handikapp. Det betänkande som föredraganden har
tagit fram är oerhört viktigt, både för oss och resten av EU. Vi behöver information om mark som av orsaker
som inte beror på ägarna, inte kan användas effektivt. Jag håller med föredraganden i hans bedömning av
den översyn av kriterier för att klassificera missgynnade områden som påbörjades 2005. Tidigare stödkriterier
för dessa områden måste anpassas till de handikapp som existerar nu. Man bör även komma ihåg att det
finns områden med särskilda kriterier där handikappen inte längre existerar eftersom man har tillämpat
effektiva åtgärder. Medlemsstaterna borde ansvara för identifiering av mindre gynnade områden,
utvecklingsstöd och utvecklingsprogram. Givetvis bör alla åtgärder ske inom ramen för gemenskapens
regelverk.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Kommissionens förslag med föredragandens förbättringar innebär
vissa förändringar av gemenskapsrätten, närmare bestämt av förordning (EG) nr 247/2006. De största
förändringarna gäller införande, utvidgning och anpassning av några undantag inom socker-, mjölk- och
vinsektorn. De ändringar som föreslås verkar vara positiva för de yttersta områden som berörs.

Det är en svår situation, i synnerhet i de områden vars viktigaste ekonomiska sektor har drabbats av krisen
(mejerisektorn i Azorerna, sockerbetor, etc.). Därför skulle det vara klokt att främja en diversifiering av den
ekonomiska verksamheten. Men för att främja en sådan diversifiering måste man kunna erbjuda producenter
och förnyare långsiktiga utsikter, och de ekonomiska aktörerna måste kunna nå en lämplig verksamhetsnivå.
Med anledning av det system som föredraganden beskriver och de ändringsförslag som mina kolleger från
berörda utskott lämnat, röstar jag för betänkandet.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Som föredragande för yttrandet från utskottet för regional utveckling
om Luis Paolo Alves betänkande är jag nöjd med den väg vi har valt för att få till stånd en snabbare och
effektivare anpassning av maximikvantiteterna för export av produkter i försörjningsordningen från de
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yttersta randområdena. Ramen för detta betänkande är artikel 349 i Lissabonfördraget som innehåller
bestämmelser för stöd till de yttersta randområdena för att övervinna permanenta svårigheter kopplade till
deras geografiska situation, topografi och klimat.

Bestämmelserna i förordningen måste vara anpassade till regionernas särskilda behov och den lokala
marknaden. Det hade jag i åtanke när jag tog fram mina förslag, som Europeiska kommissionen har åtagit
sig att gå igenom igen under den allmänna översynen av förordningen som ska genomföras 2010.

Jag var också bekymrad över Madeiras och Azorernas producenter av hybridvinstocksorter som förbjuds
av den gemensamma organisationen av marknaden för vin och deras inkomster. De får nu möjlighet att
fortsätta odla dessa sorter för familjens konsumtion, och slipper därmed gräva upp dem. Som jag hoppades
fick den kompromiss som parlamentet, kommissionen och rådet enats om stöd av en stor majoritet av
parlamentet i dag.

Betänkande: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Helga Trüpels betänkande om budgetåret 2011 utgör en ny etapp i
parlamentets budgetförfarande. I mars antog parlamentet riktlinjerna för 2011. Syftet är att anta förslaget
till budgetberäkning efter de förhandlingar som ägt rum mellan budgetutskottet och presidiet, som är det
ansvariga organet. Jag stödjer betänkandet, där man fastställer den andra betalningen av ökningen med 1 500
euro per månad av ledamöternas assistentstöd, finansiering av de 18 nya parlamentsledamöter som tillträder,
förbättring av parlamentsledamöternas stödtjänster (utredningsavdelningar, bibliotekstjänster), och ökning
av antalet besökare som parlamentsledamöterna kan sponsra från 100 till 110 per år. Dessa bestämmelser
överrensstämmer med de nya ansvarsområden som Europaparlamentet tilldelats genom Lissabonfördraget.
Som medlagstiftare med medlemsstaternas ministrar på nästan alla EU:s ansvarsområden, måste
parlamentsledamöterna hädanefter ha tillgång till teknisk specialistexpertis i juridiska frågor, och även kunna
informera medborgare om sitt arbete, i synnerhet genom att ta emot dem i parlamentet i Strasbourg eller
Bryssel.

Martin Ehrenhauser (NI), skriftlig. – (DE) Jag röstade emot Helga Trüpels betänkande. Jag är helt emot ökad
sekretariatsersättning och fler tjänstemän här i Europaparlamentet. Argumentet att Lissabonfördraget innebär
mer arbete för parlamentsledamöterna måste stärkas först.

Skulle argumentet visa sig vara välgrundat måste lösningen i dessa tider av skenande statsskulder vara ökad
effektivitet, inte ökad byråkrati. Parlamentet skulle kunna bli betydligt effektivare, och det skulle utan svårighet
kunna göra ett bättre arbete med mindre personal och mindre anslag.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Som jag redan påpekat, innebär Lissabonfördraget att parlamentet får en
större arbetsbörda i ordinarie lagstiftningsförfarande. För att kunna arbeta snabbt och effektivt krävs rätt
tekniska och logistiska hjälpmedel.

Med tanke på EU:s utvidgning och behovet av att informera allmänheten om parlamentets arbete, behöver
man tillsätta medel så att det går att arbeta effektivt 2011. Unionens lagstiftningsförfarande ska inte behöva
bli trögare på grund av att parlamentet är underfinansierat.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I linje med de strategier som jag har förespråkat, anser jag att
det är viktigt att anta en nollbaserad budgetpolicy i början av varje valperiod. På så sätt kommer parlamentets
budget att motsvara de verkliga behoven och vi får ökad insyn, budgetdisciplin och effektivitet. Jag tycker
även att man ska skilja mellan fasta och rörliga kostnader, där de senare bör styrkas med en kostnads- och
nyttoanalys. Denna analys är viktig för att skapa bättre resultat och resursförvaltning. När Lissabonfördraget
trädde i kraft fick vi nya befogenheter och tillsättandet av 18 nya ledamöter kräver att vi skapar förutsättningar
för att de ska kunna utöva sitt mandat på ett tillfredsställande sätt. Jag vill understryka att en utmärkt
lagstiftning bör vara parlamentets främsta prioritet. Parlamentet måste få de resurser som krävs för att det
ska fungera väl. Detta är särskilt viktigt i dessa krävande tider, då EU:s institutioner har en nyckelroll för
EU-medborgarna och samhället i stort.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (FR) Vi i De gröna har röstat för vår kollega Helga Trüpels
betänkande. Alla framlagda ändringsförslag har förkastats. Beräkningarna för parlamentet för år 2011
överlämnas följaktligen till kommissionen för att föras in i budgetförslaget för 2011. När det gäller den andra
ökningen av ersättningen för assistentstöd 2011, förs anslagen in i reserven i avvaktan på en detaljerad
finansieringsöversikt över samtliga dit hörande kostnader. Parlamentet kan återkomma angående detta under
den första behandlingen av budgeten för 2011 i september–oktober. Den första delen av ökningen av
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ersättningen för sekretetariatsstöd för 2010 kommer vi att rösta om i morgon, i anslutning till Vladimir
Maňkas betänkande om ändringsbrudget nr 1/2010. Vi är redan i gång med budgetförfarandet och
omröstningen kommer att utgöra det slutliga resultatet.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), skriftlig. – (PL) Vi har lyckats vänja oss vid att
Europaparlamentets budget är ett resultat av komplicerade kompromisser mellan Europaparlamentet och
övriga EU-institutioner, och även, mer indirekt, mellan EU och medlemsstaterna.

Nästa år kan bli särskilt svårt, med tanke på hur mycket och hur viktigt arbete som väntar parlamentet. Å
ena sidan ska parlamentet anpassa sig till de förändringar som Lissabonfördragets ikraftträdande medför
och Kroatiens anslutning till EU – det räcker väl att nämna de 18 nya ledamöter, 68 extra tjänster och
62 tjänster som utvidgningen innebär. Å andra sidan kommer inte parlamentets budget att öka särskilt
mycket jämfört med 2010 (5,5 procent), vilket ger upphov till frågan om hur man ska få ihop den siffran
med den nya verkligheten. Här välkomnar jag förslaget, som upprepas i betänkandet, att man ska använda
sina medel på ett klokt sätt.

Precis som föredraganden anser jag det nödvändigt att se över bidragsnivåerna till anställdas familjer, att
vänta med att nyanställa till biblioteket tills man har genomfört en grundlig analys av ledamöternas behov
samt att trygga säkerheten för parlamentets anställda till en rimlig kostnad och utifrån principen om öppenhet
för vanliga medborgare. Parlamentet är fortfarande en stängd institution, och vi bör i så stor utsträckning
som möjligt öka finansieringen av projekt som Den europeiska historiens hus och guidade turer i parlamentet.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) I och med Lissabonfördragets ikraftträdande har Europaparlamentets
befogenheter ökat, vilket innebär att det behövs nya medel för att tillgodose ökade behov. Den beräknade
budgeten för 2011 motsvarar en ökning på 5,8 procent jämfört med budgetåret 2010, i ett försök att skapa
förutsättningarna för att parlamentet ska kunna utnyttja och utöva sina befogenheter till fullo.

Budgeten för 2011 kommer att öka till 1 710 574 354 euro, av vilka 20,32 procent kommer att gå till
rubrik 5 (administration), så att de politiska målsättningarna ska kunna stämmas av mot respektive
finansiering. Detta budgetförslag innehåller bestämmelser för Kroatiens respresentation, extra medel till
ledamöternas sekretariatstjänster, nya jobb, en ökning av det antal besökare som ledamöterna kan bjuda in,
en minskning av parlamentets koldioxidutsläpp samt finansiering av Den europeiska historiens hus och
besökscentrumet.

Betänkandet innehåller en välavvägd budget som syftar till att stärka parlamentets hållbarhet. Med en viss
uppstramning har man lyckats använda tillgängliga medel på ett effektivt sätt.

Betänkande: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD), skriftlig. – (EN) Vi röstade emot betänkandet i enlighet med UKIP:s
principer och på grund av vårt beslut att endast stödja lagstiftning som begränsar EU:s befogenheter eller
återlämnar dem till nationalstaterna. Vi stödde inte de ändringsförslag som vi upplevde missgynnar brittiska
jordbrukare i onödan, vilket var fallet med alla ändringsförslag som innebar att EU får mer kontroll inom
sektorn. UKIP kommer att fortsätta skydda brittiska jordbrukare mot EU:s inblandning, eftersom vi anser
att den brittiska jordbrukssektorn är helt kapabel att sköta sig själv, och redan håller hög standard både vad
gäller kvalitet och säkerhet. UKIP motsätter sig att brittiska skattebetalare ska tvingas bidra till jordbruk i
andra delar av Europa som konkurrerar med våra egna jordbrukare. UKIP vill att handel med
jordbruksprodukter ska ske enligt WHO:s regler.

Liam Aylward (ALDE), skriftlig. – (GA) Den administrativa bördan för jordbrukare måste minska och den
onödiga byråkratin som är vanlig inom jordbruksfrågor måste avskaffas. Jordbrukare ska kunna ägna sig åt
sin huvuduppgift: att producera produkter som håller hög kvalitet.

Jag röstade för de bestämmelser i betänkandet som syftar till att ta bort duplicerande lagstiftning och öka
flexibiliteten. Jag håller även med om det man uttrycker i bettänkandet angående jordbrukslagstiftningen,
det vill säga att denna lagstiftning bör vara proportionerlig i förhållande till målet, och att ingen lagstiftning
ska införas innan det gjorts en bedömning av vilken ekonomisk börda lagstiftningen kan medföra. Onödig
byråkrati måste avskaffas om vi ska kunna skapa en effektiv och konkurrenskraftig jordbrukssektor i Europa.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser att det är nödvändigt
att fortsätta med förenklingen av bestämmelserna för den gemensamma jordbrukspolitiken som påbörjades
2005. Jordbrukare och andra ekonomiska aktörer inom jordbrukssektorn bör befrias från onödig byråkrati
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och krav som inte är nödvändiga för att nå politiska mål eller säkra en god förvaltning av skattebetalarnas
pengar. En förenklad gemensam jordbrukspolitik behövs för att vår jordbruksekonomi ska bli mer
konkurrenskraftig, och för att bevara och skapa arbetstillfällen samt bidra till en sund utveckling av
landsbygden. Det har förekommit ett stort antal fel i tillämpningen i vissa medlemsstater, vilket gör det svårt
för jordbrukare att få stödet i tid. Medlemsstater bör se till att stödsystemen är enkla, tydliga och öppna för
insyn. Så jag uppmanar kommissionen att ta upp saken i de bilaterala samtalen med medlemsstaterna.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Tre år efter reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken undrar
vi nu hur vi ska anpassa vår jordbrukspolitik till dagens utmaningar. Initiativbetänkandet innehåller
användbara förslag till hur man kan skapa en jordbrukssektor som kombinerar kvalitet och konkurrenskraft.
Vi måste välkomna betänkandet, eftersom parlamentet vill införa en ny gemensam jordbrukspolitik 2013
som innebär minskad byråkrati för jordbrukare. Alla åtgärder som resulterar i minskade administrativa
förfaranden och bördor för våra jordbruksproducenter – för att inte tala om berörda lokala myndigheter –
utan att sänka kvalitetsnormerna förtjänar definitivt vårt stöd. Ett betänkande där man tar hänsyn till
jordbrukarnas behov, genom att till exempel se till att deras verksamhet inte hindras av onödiga byråkratiska
bördor, kommer att utgöra ett viktigt bidrag till reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,
som av uppenbara skäl kommer att bli en tung process för EU:s framtida ekonomi och skyddet av de otaliga
formerna av traditionell lokal produktion. Därför röstade jag för betänkandet.

Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Jordbruket har alltid varit en hjärtefråga för Europeiska folkpartiets
grupp (kristdemokrater), och vi anser att det är en nyckelsektor i EU:s ekonomi. Våra jordbrukare har dock
tyngts av de byråkratiska och administrativa bördorna alltför länge. Det är dags att lätta deras börda.

Jag är övertygad om att det inte bara är önskvärt utan nödvändigt att förenkla de byråkratiska förfarandena
i samband med antagandet av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2013. Därför anser jag att
det är rätt att förenkla reglerna för elektronisk identifiering av djur och inrätta en hjälptelefon i alla EU-stater
för att öka tillgången till information. Det är dessutom nödvändigt att återskapa förtroendet mellan
myndigheter och jordbrukare.

Jordbrukare ska inte behöva lägga ner så mycket tid på att fylla i blanketter, de ska vara ute på sina fält och
förse marknaden med bättre jordbruksprodukter som uppfyller högre normer. Därför röstade jag för dessa
åtgärder, som ingår i processen att förenkla byråkratin, och som fick stort stöd av min grupp. Åtgärderna
kommer att vara till stor hjälp i dessa kristider.

David Campbell Bannerman (EFD), skriftlig. – (EN) Vi röstade emot betänkandet i enlighet med UKIP:s
principer och på grund av vårt beslut att endast stödja lagstiftning som begränsar EU:s befogenheter eller
återlämnar dem till nationalstaterna. Vi stödde inte de ändringsförslag som vi upplevde missgynnar brittiska
jordbrukare i onödan, vilket var fallet med alla ändringsförslag som innebar att EU får mer kontroll inom
sektorn. UKIP kommer att fortsätta skydda brittiska jordbrukare mot EU:s inblandning, eftersom vi anser
att den brittiska jordbrukssektorn är helt kapabel att sköta sig själv, och redan håller hög standard både vad
gäller kvalitet och säkerhet. Under åren har den gemensamma jordbrukspolitiken medfört korruption (som
skenbara vinodlingar) och vissa politiker från EU-länder som äger ”jordbruk” har kunnat dryga ut sin inkomst,
vilket UKIP är emot. UKIP motsätter sig även tvånget att bidra till jordbruk i andra delar av Europa som
konkurrerar med våra egna jordbrukare. UKIP vill att handel med jordbruksprodukter ska ske enligt WHO:s
regler.

Derek Roland Clark (EFD), skriftlig. – (EN) UKIP röstade emot betänkandet om en förenklad gemensam
jordbrukspolitik trots att ett genomförande av betänkandet skulle göra jordbrukspolitiken mer lättförståelig,
insynsvänlig och välfungerande, underlätta inspektioner av jordbruksföretag samt ge flexiblare
utbetalningsmetoder och göra den mer användarvänlig för jordbrukare, eftersom det innebär att man behåller
den gemensamma jordbrukspolitiken och kanske får den att bestå ytterligare en generation! UKIP röstade
därför emot resolutionen, i synnerhet eftersom den inte innehåller några lagförslag.

Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för betänkandet om en förenklad gemensam jordbrukspolitik,
och jag vill berömma Richard Ashworth och skuggföredraganden för deras utmärkta arbete. Vi måste förenkla
de byråkratiska förfarandena och kraven för jordbruksföretagen, och minska deras kostnader samt öka deras
konkurrenskraft och rättsliga trygghet. Vi glömmer ofta att trots att jordbruksföretagen producerar basvaror,
är de företag vars konkurrenskraft blir lidande av onödig byråkrati.

Därför är betänkanden som detta viktiga eftersom de lyfter fram de problem som skapas av alltför många
regler eller överdrivet komplicerade förfaranden. Samtidigt föreslår man lösningar för att förenkla och
förbättra det viktigaste EU-programmet, åtminstone vad gäller finansiering. Genom att rösta för detta
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betänkande har parlamentet tagit ytterligare ett steg mot en gemensam jordbrukspolitik som är aktuell,
effektiv och ekonomisk, och framför allt, som innebär att EU:s livsmedelsbestämmelser följs både nu och i
framtiden.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), skriftlig. – (RO) Jordbrukare har alltid varit de mest ivriga och trofasta
anhängarna av EU-integration. De är fullt övertygade om att den gemensamma jordbrukspolitiken fortfarande
är en gemensam politik i ordets sanna bemärkelse. I vår globaliserade värld måste EU, med sin gemensamma
marknad, agera enat för en säkrad livsmedelsförsörjning och främja förnybara resurser. EU måste även
bekämpa klimatförändringar och öka sina forskarinsatser för att på bästa sätt ta tillvara på de möjligheter
som forskningen erbjuder.

De eventuella nedskärningarna av den gemensamma jordbrukspolitikens budget skulle orsaka en omfattande
social och ekonomisk rubbning, och hindra jordbruket att klara av framtida utmaningar. Vi måste förstå att
jordbrukarnas inkomst är beroende av direktstöd, även om stödet inte räcker för att jordbrukare ska få en
dräglig levnadsstandard. Den genomsnittliga inkomsten inom EU:s jordbrukssektor, inklusive allt direktstöd,
motsvarar endast halva genomsnittslönen i övriga ekonomiska sektorer.

Jag tror att ett minskat direktstöd som en del av den första pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken
skulle få förödande konsekvenser både för jordbrukare, landsbygden och de offentliga tjänster som är
kopplade till jordbruksproduktion samt för konsumenter och samhället i stort, som alla gynnas av stödet.
Direktstöd är absolut nödvändigt och måste bevaras.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för en förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Förenklingen bör underlätta jordbrukarnas arbete, så att de kan ägna sig åt att producera säkra livsmedel av
hög kvalitet. Även myndigheter på nationell nivå eller EU-nivå kommer att gynnas av en minskad byråkratisk
börda i samband med genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är otroligt viktig för EU, både för att den tryggar produktionen av
säkra livsmedel och för att den bidrar till bevarandet av miljö och landsbygd, med en hållbar utveckling som
mål. Förenklingen måste innebära ökat ansvar för alla inblandade aktörer.

Jag vill framhålla behovet av att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken till ett enklare, mer rättvist
och insynsvänligt instrument. Till att börja med skulle jag vilja belysa förslaget att skapa ett enhetligt system
för identifiering av djur. Systemet måste innehålla möjlighet till självcertifiering, minskning av
inspektionskvoten till en lägre nivå än den nuvarande, och spårbarhet av kött från får och getter, och här
tänker jag i synnerhet på förslaget om flockidentifiering av boskap. Den viktiga reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken kommer att behöva skilja mellan stöd till enskilda jordbrukare eller kooperativ av enskilda
jordbrukare, och lämna de större företagen inom sektorn för jordbruksprodukter i marknadens händer.

Robert Dušek (S&D), skriftlig. – (CS) Förslaget till betänkande om en förenklad gemensam jordbrukspolitik
är ett steg mot en enklare och effektivare gemensam jordbrukspolitik. Vi måste givetvis göra betydligt mer
för att öka det europeiska jordbrukets konkurrenskraft, och bevara och skapa nya arbetstillfällen samt stödja
den naturliga utvecklingen av landsbygden. Jag vill även nämna direktstödet i gränsregioner, eftersom det
förekommer orättvis konkurrens och diskriminering i samband med registreringen av jordbruksverksamheten.

I grannregioner där medlemsstaterna har olika prisnivåer finns tecken på att vissa jordbruksverksamheter
utnyttjar prisskillnaderna. En jordbruksverksamhet som kan sätta högre priser i hemlandet förlägger sin
produktion till ett annat land (med lägre inköpspriser) där produktionskostnaderna är lägre, och registrerar
försäljning på andra sidan gränsen. På så sätt diskrimineras jordbruksverksamheter i länder med lägre
inköpspriser och missgynnas ekonomiskt på den lokala marknaden, medan jordbruksverksamheter från
medlemsstater med högre inköpspriser drar ekonomisk nytta på marknaden till följd av EU:s politik. Av den
anledningen behöver man ta med prisaspekten i beräkningen när man reformerar den gemensamma
jordbrukspolitiken, det vill säga att man jämför produktionsplats med den plats där inköpspriserna registreras.
Med denna reglering kommer vi även att bidra till att skapa en ny och rättvis jordbruksmarknad. Jag stöder
betänkandet.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser att en förenklad gemensam
jordbrukspolitik är avgörande för att EU:s jordbruk ska vara konkurrenskraftigt, och för att bevara
arbetstillfällen och skapa en hållbar utveckling av EU:s landsbygd. Reglerna för kontroller måste förenklas
och göras tillgängligare för jordbrukare genom hjälp och rådgivning från nationella organ. Kvalitetskravet
för EU:s jordbruksprodukter ska inte medföra onödiga bördor och ytterligare svårigheter för de som är
verksamma inom jordbruket.
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Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) En förenklad lagstiftning är ett mål av central betydelse för att föra EU
närmare allmänheten. Enkla och tydliga bestämmelser behövs för de som inte har tillägnat sig unionens
koder och inte pratar ”EU-språket”. Därför måste ett så viktigt och bestående politiskt område som den
gemensamma jordbrukspolitiken kunna förstås av de stödberättigade, det vill säga EU:s jordbrukare i detta
fall.

Jag tycker att föredraganden har helt rätt i att ”en ny gemensam jordbrukspolitik bör ge jordbrukare möjlighet
att koncentrera sig på det centrala målet att tillhandahålla säkra och spårbara livsmedel av hög kvalitet
samtidigt som den ger jordbrukarna stöd för att leverera icke-marknadsproducerade kollektiva nyttigheter”.
Jag hoppas att den nya gemensamma jordbrukspolitiken blir enklare, mer insynsvänlig och rättvisare, och
att den anpassas mer till jordbrukarnas och marknadens behov samt att förfarandena tar kortare tid och blir
mindre byråkratiska, men ändå säkra och effektiva. Rättslig förutsägbarhet kräver inte komplicerade eller
tröga förfaranden, utan enkla och effektiva. Det är precis vad vi önskar för den nya gemensamma
jordbrukspolitiken.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Den gemensamma jordbrukspolitiken måste å ena sidan
garantera ett tillräckligt utbud av säkra livsmedel och å andra sidan möta utmaningar som bevarandet av
landsbygden, bergsområden, mindre gynnade områden och det europeiska jordbrukets många funktioner.
Parallellt med samordningen av lagstiftningen måste redundansen avskaffas. Vi får hoppas att målet att
minska den administrativa bördan med 25 procent till 2012 uppnås. Den gemensamma jordbrukspolitiken
måste förenklas, så att vår jordbruksekonomi blir mer konkurrenskraftig, och vi kan bevara och skapa
arbetstillfällen och bidra till en hållbar utveckling av landsbygden. Den förenklade gemensamma
jordbrukspolitiken bör i första hand gagna jordbrukarna, och inte bara de nationella myndigheterna och de
utbetalande organen i medlemsstaterna. Jordbrukare måste få tillgång till fungerande system som gör det
möjligt för dem att enkelt och utan onödig byråkrati lämna in ansökningar om utbetalning av direktstöd
där de bor. Förenklingen måste gå hand i hand med en förenkling av politikens genomförande, och
medlemsstaterna måste minimera byråkratin för de stödberättigade, särskilt på landsbygdsutvecklingsområdet.
Det behövs mer flexibilitet, så vi yrkar för att tillstånd ska ges till mer flexibla utbetalningsmetoder även
innan alla kontroller har slutförts.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Betänkandet har positiva sidor, varav vi vill lyfta fram följande:
en förenklad gemensam jordbrukspolitik får inte innebära mindre stöd för jordbrukarna eller avskaffande
av de traditionella verktygen för marknadsstyrning, behovet av att ändra bestämmelserna för straffavgifter,
inte minst när de avser förseelser som inte är producentens ansvar, förenklade ansökningsförfaranden och
de mycket positiva ändringarna av reglerna för identifiering av djur, i synnerhet får och getter.

Den strategi som föredraganden föreslår är dock i första hand inriktad på marknaden och konkurrenskraften,
och på att ”minska överdriven protektionism” och fortsätta liberaliseringen, med dess förödande konsekvenser
som vi alla känner till. Betänkandet stöder även den nuvarande modellen för utdelning av stöd. Man uppger
att ”utbetalning av samlat gårdsstöd bör ske på ett rättvist sätt”, men ger inga konkreta åtgärder för att uppnå
målet.

I betänkandet yrkar man även på att den nuvarande definitionen av jordbruksverksamhet i samband med
direktstöd ska ses över, men man föreslår inga ändringar av den nuvarande modellen som innebär att
människor får betalt för att inte producera. Sammanfattningsvis saknar betänkandet förslag och åtgärder
för att förändra nuvarande modell för den gemensamma jordbrukspolitiken, till att börja med (men inte
enbart) när det gäller utbetalning av stöd.

Marian Harkin (ALDE), skriftlig. – (EN) Jag håller helt med om att en förenkling av den gemensamma
jordbrukspolitiken inte får innebära mindre stöd för jordbrukarna eller avskaffande av de traditionella
verktygen för marknadsstyrning. Jag stöder ett uppskjutande av den obligatoriska elektroniska fårmärkningen.

Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. – (PL) Det är oerhört viktigt att förenkla principerna som styr den
gemensamma jordbrukspolitiken. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör inte reduceras till utbetalning
av pengar. Personligen skulle jag vilja att man satsade mer på enskilda investerare i jordbrukssektorn, som
skulle kunna modernisera jordbruken och utöka produktionen på ett effektivare sätt. Men att öka direktstödet
är för mig ett sätt att bevara fattigdomen i de mest underutvecklade regionerna. Man stöder människor som
i själva verket inte är verksamma jordbrukare, och förhindrar en omstrukturering av jordbruket. Genom att
endast stödja ”riktiga” jordbrukare – de som producerar hälsosamma livsmedel och produkter av hög kvalitet
– kan vi garantera säkerhet inom området för EU och resten av världen.
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Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard och Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. – (EN) Jag
röstade emot Richard Ashworths betänkande om en förenklad gemensam jordbrukspolitik (A7-0051/2010)
på grund av punkt 12. Jordbrukarna behöver inte mer av EU:s direktstöd. De behöver kunna sätta rimligare
priser på sina produkter.

Jag stöder ändå betänkandets kärna. Den gemensamma jordbrukspolitiken är överdrivet komplicerad och
en onödig belastning för jordbrukare, medlemsstater och decentraliserade regeringar och myndigheter. Det
finns ett stort behov av att lätta på den administrativa bördan och minska byråkratin, i synnerhet i dessa
kristider.

Det bör även finnas möjlighet att rätta till fel för jordbrukaren som, oavsiktligt eller på grund av
okontrollerbara faktorer, har gjort sig skyldig till en överträdelse och straffas på grund av det samt ökad
insyn när det gäller dessa straff.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Den gemensamma jordbrukspolitiken är en viktig del av
EU, både för att till exempel förse våra medborgare med livsmedel och bevara och skydda bergsområden,
landsbygdsområden, de yttre områdena eller mindre gynnade områden. Jag röstade för betänkandet eftersom
jag stöder en förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken. Den måste vara resultatinriktad och ge
bättre möjlighet att agera. Jag anser även att det behövs ett tätare samarbete mellan medlemsstater och lokala
myndigheter när det gäller utbyte av bästa praxis. Samtidigt måste jordbrukare ha tillgång till bra information
och få bättre stöd av myndigheterna.

Erminia Mazzoni (PPE), skriftlig. – (IT) Jordbruket är en av EU:s främsta tillgångar, men det är också den
sektor där man känner mest av den tunga EU-byråkratin. Vi får inte heller underskatta inverkan av klimat
och miljö, som är svåra att förutse och ställer jordbrukssektorn inför nya och svåra utmaningar i samband
med de globala förändringar som äger rum.

Mot bakgrund av detta anser Europaparlamentet att vi måste komma ihåg att det inte räcker med det mål
att minska den administrativa bördan med 25 procent som sattes upp i programmet 2003. Det är inte
tillräckligt med tanke på att vi antagligen kommer att uppnå det före 2012. Parlamentet anser även att vi
snarast måste föreslå strategier för kommissionen och rådet för att ytterligare minska bördorna för våra
jordbrukare.

Förslagen i parlamentets resolution kan även ses som en inledning till omstruktureringen av den gemensamma
jordbrukspolitiken i samband med EU:s strategi för 2020. Det är ett avgörande steg för att säkra tillväxten i
sektorn, och för att säkra dess framtida anslag, med anledning av den urholkning av EU:s medel som är att
vänta 2013.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Betänkandet har förtjänsten att det belyser den offentliga
sektorns garanterat oberoende och opartiska inspektioner, och lyfter fram jordbruket som en fråga för
allmänheten. Det är positivt att man insisterar på livsmedels spårbarhet, även om tydlig märkning av deras
miljöpåverkan troligen är ett bättre sätt att öka medvetenheten bland medborgare (producenter och
konsumenter) om betydelsen av omlokalisering och produkters miljökvalitet.

Den beslutsamhet som framgår i betänkandet när det gäller att förenkla de administrativa reglerna för den
gemensamma jordbrukspolitiken är viktig. Man talar dock om den gemensamma jordbrukspolitiken endast
i termer av konkurrenskraft och nyliberalism, och följer samma linje som den politik som EU fört de senaste
åren, vilket gör att jag inte kan stödja betänkandet. Jag avstår från att rösta om texten som ett tecken på min
uppskattning av de framsteg som har gjorts.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Det är nödvändigt att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken för
att nå målet att minska den administrativa bördan med 25 procent till 2012. Byråkratin utgör ett stort hinder
för jordbrukarna, som tvingas försumma den dagliga verksamheten på fälten för att syssla med onödig
byråkrati. Dessutom kommer de nya ändringarna att innebära en minskning motsvarande hundratals miljoner
euro av jordbrukarnas administrativa börda, med påtagliga vinster, i synnerhet med tanke på den svåra
ekonomiska situation som vi befinner oss i. Förenklade normer och kontrollmekanismer är av central
betydelse för jordbrukarna, som ska stå för livsmedelsförsörjningen för 500 miljoner människor till ett
rimligt pris. Därför röstade jag som jag gjorde.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), skriftlig. – (RO) Jag röstade för betänkandet, som innehåller viktiga
bestämmelser för att avskaffa den onödiga byråkrati som drabbar EU:s jordbrukare, särskilt nu när jordbruket
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drabbats hårt av finanskrisen. Jag vill tacka de kolleger som röstade för mina ändringsförslag, så att vi kan
behålla den text som redan har antagits av utskottet.

Jag tänker främst på ändringsförslag 49 om det stora antalet fel i ansökningar om direktstöd i vissa
medlemsstater, som även understryker att dessa fel i allmänhet snarare beror på den ortofotografiska
utrustning som används än på jordbrukarna själva. Jag tänker även på ändringsförslag 65 om att den
obligatoriska elektroniska identifiering av får och getter som ska gälla från 2010 skjuts på framtiden, på
grund av att den medför stora kostnader i dessa kristider.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Förslaget om en förenklad gemensam jordbrukspolitik ingår i en mer
omfattande satsning för att minska de byråkratiska förfarandena, som några EU-stater initierade för en tid
sedan för att göra tjänsterna mer effektiva och tillgängliga för medborgarna.

Reformen är nödvändig även för jordbrukssektorn, för att jordbrukare ska kunna spara tid och pengar, och
enligt vissa villkor få tillgång till direktstöd. Reformen har även stor betydelse för landsbygdsutvecklingen
och olika metoder för djuridentifiering.

Nu när vi snart inleder diskussionerna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 fungerar detta
förslag om förenkling som ett experiment för att undersöka möjligheter och svårigheter, och lägger grunden
för ett förslag till EU:s jordbruk i framtiden. Av dessa anledningar röstade jag för betänkandet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) I betänkandet om en förenklad gemensam jordbrukspolitik
tar man upp en fråga som bekymrar jordbrukarna, som är de främsta stödmottagarna inom den gemensamma
jordbrukspolitiken, och även för EU-medborgarna i allmänhet, som har svårt att förstå den gemensamma
jordbrukspolitiken på grund av dess komplicerade uppbyggnad. Alla anser att förenklingsåtgärderna är
nödvändiga och brådskande. Det är viktigt att dessa åtgärder gagnar jordbrukarna, och inte bara
medlemsstaternas myndigheter, som så ofta har varit fallet. Det går inte att avskaffa verktygen för
marknadsstyrning som en del i förenklingsprocessen.

I förenklingsarbetet bör man försöka avskaffa diskrimineringen i systemet med samlat gårdsstöd i de olika
medlemsstaterna, som är ett problem som uppkommit till följd av försummelse från de nationella
myndigheternas sida, som kontroller, tidsfrister, utbetalningar, etc. Genom att avskaffa den typen av
diskriminering kommer vi att slippa en haltande gemensam jordbrukspolitik som ger upphov till orättvisor
bland jordbrukarna i de olika medlemsstaterna.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. – (RO) Jag röstade för Richard Ashworths betänkande om en
förenklad gemensam jordbrukspolitik som ska vara lättare att förstå för jordbrukare. Administrationen av
den gemensamma jordbrukspolitiken är ofta onödigt komplicerad. Därför är det ytterst viktigt för hela
jordbrukssektorn att den förenklas så att det blir lättare för jordbrukarna. De regler som kommissionen
föreslår är i många fall extremt svåra att applicera och tillämpningen av jordbrukslagstiftningen i
medlemsstaterna är tyngd av byråkrati. Lagstiftningen för djuridentifiering måste ses över och göras mer
flexibel och mindre byråkratisk. Nuvarande bestämmelser inom detta område är i många fall alldeles för
rigida och kontraproduktiva.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) En förenklad gemensam jordbrukspolitik är nödvändig för att EU:s
jordbruksekonomi ska bli mer konkurrenskraftig, för att bevara arbetstillfällen och främja skapandet av nya
samt bidra till utvecklingen av landsbygden. Jag tycker att det verkar viktigt att kommissionen avlägsnar
överflödiga byråkratiska hinder och samtidigt föreslår nya bestämmelser för området.

Ju enklare lagstiftningen är, desto lättare blir det för berörda parter att förstå, oavsett om de är jordbrukare,
nationella eller regionala myndigheter, eller organ för kontroll av användningen av medlen. Och, ju mindre
tid dessa aktörer behöver för att fylla i ansökningar, desto färre fel kommer de att göra. Kostnaden för att
kontrollera finansieringen kommer också att bli lägre.

Man behöver även förenkla kontrollen av hur medlen används, och externa granskningar verkar vara det
effektivaste sättet att göra detta. Straffavgifterna måste tillämpas på ett tydligt och proportionerligt sätt, och
hänsyn måste tas till jordbrukets storlek och den lokala situationen, särskilt i de yttersta randområdena, som
Madeira. Jag röstade för betänkandet i dag eftersom det är ett försök att göra detta. Nu måste vi se till att det
blir en bättre samordning av jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken i översynen av den
gemensamma jordbrukspolitiken.

Artur Zasada (PPE), skriftlig. – (PL) Genom att stödja betänkandet har vi uttryckt vår beslutsamhet att
förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är nödvändigt för att EU:s jordbrukssektor ska förbli
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konkurrenskraftig. Det är uppenbart att vi genom att samordna bestämmelserna, minska byråkratin och
sänka kostnaderna, kan skapa en enklare, rättvisare och mer förståelig gemensam jordbrukspolitik. Vi bör
dock komma ihåg att förenklingarna inte bara ska gagna de myndigheter och nationella organ som styr
jordbrukssektorn, utan i första hand jordbrukarna, som är överhopade av regler.

Betänkande: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Heide Rühles betänkande är ett initiativbetänkande vars syfte är att
undersöka metoder för att förbättra förfarandena för offentlig upphandling i EU, för att skapa ett mer stabilt
och insynsvänligt regelverk. En felaktig tillämpning av reglerna för offentlig upphandling är en av de vanligaste
orsakerna till fel i utbetalningen av EU:s strukturfonder. Jag stöder huvudpunkterna i initiativbetänkandet,
det vill säga att man efterlyser samordning av förfarandena för offentlig upphandling inom kommissionens
olika direktorat och konstaterar att de mål som sattes upp i 2004 års översyn av direktiven om offentlig
upphandling (klarare regler och ett tydligare rättsläge) inte har uppnåtts helt än. Jag uppskattar även att man
tar ställning för de små och medelstora företagen som missgynnas av dessa komplicerade förfaranden, som
ibland hindrar dem från att delta i en anbudsinfordran eftersom företagen inte har möjlighet att anlita juridisk
hjälp. Därför röstade jag för betänkandet, och jag kommer att övervaka tillämpningen i våra medlemsstater,
särskilt i Frankrike, av befintliga direktiv om offentlig upphandling.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag stöder betänkandet eftersom ett system för offentlig
upphandling som fungerar väl och är insynsvänligt är viktigt för den inre marknaden för att främja
gränsöverskridande konkurrens och innovation, och underlätta för statliga myndigheter. Målsättningen i
2004 års översyn av direktiven om offentlig upphandling har inte uppnåtts än, i synnerhet när det gäller att
förenkla reglerna för upphandling och skapa ett tydligare rättsläge. EU-domstolen har behandlat ett
oproportionerligt antal överträdelsefall inom området offentlig upphandling, vilket tyder på att många
medlemsstater har haft svårt att följa direktiven om offentlig upphandling. Lissabonfördraget innebär att
rätten till regionalt och lokalt självstyre erkänns för första gången i EU:s primärrätt, och att subsidiariteten
stärks. Syftet med lagstiftningen för offentlig upphandling är att offentliga medel ska användas på ett rationellt
och effektivt sätt samt att ge intresserade företag möjlighet att tilldelas offentliga upphandlingskontrakt inom
ramen för en sund konkurrens. Jag uppmanar därför kommissionen att förenkla förfarandena för offentlig
upphandling så att både lokala myndigheter och företag slipper lägga mycket tid och pengar på ren byråkrati,
och det blir enklare för små och medelstora företag att få tillgång till dessa kontrakt samtidigt som det blir
möjligt för dem att delta på ett mer jämbördigt och rättvist sätt.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) En stor del av medlemsstaternas anslag går till offentlig
upphandling. Så jag håller med föredraganden om att offentliga medel ska vara öppna för insyn från
allmänheten. Offentliga kontrakt måste tilldelas i enlighet med klara och tydliga villkor som medför att alla
berörda parter behandlas lika och att det avgörande kriteriet är förhållandet mellan pris och projektresultat,
så att kontrakten går till det bästa anbudet och inte uteslutande till det billigaste anbudet. För att skapa bättre
insyn inom offentlig upphandling behövs en förenkling av förfarandena för offentlig upphandling så att
både lokala myndigheter och företag slipper lägga mycket tid och pengar på ren byråkrati. Genom att förenkla
förfarandena blir det enklare för små och medelstora företag att få tillgång till dessa kontrakt samtidigt som
det blir möjligt för dem att delta på ett mer jämbördigt och rättvist sätt. Globaliseringen gör att det är särskilt
viktigt att kommissionen betonar förfarandena för tillämpningen av sociala kriterier. Det är alltså nödvändigt
med riktlinjer eller annan praktisk hjälp för offentliga myndigheter och andra offentliga organ i samband
med hållbar upphandling.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag välkomnar resolutionen, som ska förenkla reglerna för
offentlig upphandling och samtidigt bidra till att skapa ett tydligare rättsläge. EU:s initiativ inom offentlig
upphandling kräver samordning på EU-nivå för att undvika inkonsekvens och rättsliga problem. Det är även
viktigt med ett klargörande av rättsläget när det gäller villkoren för lagstiftningen om offentlig upphandling
som tillämpas på institutionella offentlig-privata partnerskap. Jag vill uppmana kommissionen att förenkla
förfarandena så att både lokala myndigheter och företag slipper lägga mycket tid och pengar på ren byråkrati.
Genom att förenkla förfarandena blir det enklare för små och medelstora företag att få tillgång till dessa
kontrakt samtidigt som det blir möjligt för dem att delta på ett mer jämbördigt och rättvist sätt. Offentliga
myndigheter måste uppmuntras att basera den offentlig upphandlingen på miljömässiga, sociala och andra
kriterier. Jag uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att använda miljöanpassade offentliga
kontrakt som ett verktyg för att främja en hållbar utveckling.
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Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Kommissionen genomförde en översyn av direktiven om offentlig
upphandling 2004, för att förenkla förfarandena och göra den offentliga upphandlingen mer lättöverskådlig,
effektiv och flexibel, och mindre byråkratisk.

Föredraganden har rätt i att ”huvudsyftet med offentlig upphandling är att kunna köpa in varor och tjänster
som ska användas i den offentliga verksamheten till ett fördelaktigt pris. Den offentliga sektorn är dock inte
någon vanlig marknadsaktör, utan har ett särskilt ansvar eftersom den förvaltar offentliga medel”.

Jag måste upprepa att en komplicerad lagstiftning inte gagnar någon. Det är snarare tvärtom när det gäller
offentlig upphandling. Ju mer komplicerade, mindre insynsvänliga och långdragna förfarandena är, desto
större är risken att man bryter mot lagen, och i extrema fall kan det leda till korruption. Under översynen av
befintliga direktiv om offentlig upphandling är det därför oerhört viktigt att införa enklare och effektivare
regler för denna sektor som motsvarar närmare 16 procent av EU:s BNP.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) De totala utgifterna för offentlig upphandling av varor och
tjänster inom EU uppgår till 1 500 miljarder euro, vilket är mer än 16 procent av unionens BNP. Under den
pågående ekonomiska krisen får inte direktiven om offentlig upphandling göra kontraktstilldelningen dyrare
och mer tidskrävande. Uppdragstagarna, särskilt små och medelstora företag kräver ett tydligt rättsläge och
snabbare förfaranden. Jag tycker att kommissionen och medlemsstaterna, i samarbete med de regionala och
lokala myndigheterna, ska se över de samlade upphandlingsbestämmelserna. Syftet bör vara att samordna
dessa regler och förenkla hela regelverket för offentlig upphandling, så att man minskar risken för fel och
effektiviserar användningen av strukturfonderna. Vi bör komma ihåg att de oegentligheter som ofta uppstår
till följd av ett felaktigt införlivande av EU:s bestämmelser ligger bakom många av oegentligheterna vid
genomförande av EU-projekt som samfinansieras via strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Jag
tycker att kommissionen borde undersöka möjligheten att även efter utgången av 2010 använda påskyndade
förfaranden i samband med strukturfonderna, så att medlemsstaterna inte går miste om dessa medel.

Françoise Grossetête (PPE), skriftlig. – (FR) Jag stödjer målet i betänkandet att uppmana kommissionen att
förenkla förfarandena för offentlig upphandling för att de lokala myndigheterna och företagen ska slippa
använda för mycket tid åt rent byråkratiska frågor, men jag ogillar utformningen av andra delen av punkt
9.

Jag upplever att denna tolkning av EU-domstolens beslut att lokala myndigheter kan samarbeta utan att
vända sig till marknaden strider mot neutralitetsprincipen. Det kan skada företag (privat- eller offentligägda),
som fråntas alla möjligheter att inkomma med anbud på kontrakt om tillhandahållande av offentliga tjänster
av ekonomisk karaktär.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Betänkandet belyser de sociala och miljörelaterade normer som
vi måste kunna införliva i anbudsinfordran. Det innehåller även förslag till rekommendationer att underlätta
för små och medelstora företag att komma in på upphandlingsmarknaderna. Betänkandet har dock en stor
brist i att man inte alls nämner de rättsliga instrument som måste införas där man definierar
tjänstekoncessioner när man ombildar direktiven om offentlig upphandling. Vi kan inte nöja oss med
EU-domstolens nuvarande rättspraxis för offentliga tjänstekoncessioner. Det finns ett stort behov av ett
ramdirektiv om offentliga tjänster. Ett rättsligt klargörande är nödvändigt, det ligger i allas intresse. Därför
avstod jag från den slutliga omröstningen om betänkandet.

Małgorzata Handzlik (PPE), skriftlig. – (PL) Den offentliga upphandlingen på EU:s inre marknad motsvarar
ungefär 15 procent av BNP. En öppen upphandlingsmarknad skulle gynna de beställande institutionerna,
eftersom en större marknad ger fler valmöjligheter, lägre kostnader och bättre kvalitet. Det är oerhört viktigt
hur man använder offentliga medel, i synnerhet nu när ekonomin behöver stimuleras och medlemsstaterna
har budgetsvårigheter. Föredraganden har rätt i att nuvarande lagstiftning är ganska komplicerad, vilket gör
det svårare för lokala och regionala myndigheter, och små och medelstora företag. Det behövs även ett
klargörande av frågor rörande offentlig-privata partnerskap, stadsplanering och tjänstekoncessioner.

Jag stöder huvudpunkterna i Heide Rühles betänkande, som belyser behovet av en mer överskådlig lagstiftning
inom offentlig upphandling, och som inte innehåller uppmaningar om att ändra direktiven än, utan i stället
föreslår att kommissionen gör en djupgående analys av de problem som finns.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Offentlig upphandling utgör en stor del av EU:s BNP. Syftet
är att köpa varor och tjänster av hög kvalitet till bästa pris. EU:s direktiv om upphandling bidrar till utdragna
anbudsförfaranden, ökar kostnaderna och begränsar de offentliga upphandlarnas handlingsutrymme. Tyvärr
dyker dessa problem upp i allt fler medlemsstater. Därför röstade jag för betänkandet och jag stöder åtgärder
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för att förenkla och uppdatera förfarandena. En förenklad och enhetlig lagstiftning behövs i alla medlemsstater.
På så sätt kommer vi att slippa avvikelser i de olika medlemsstaternas bestämmelser och felaktigheter,
samtidigt som vi kommer att använda de offentliga medlen på ett bättre sätt.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Offentlig upphandling är en känslig fråga som bör behandlas varsamt,
eftersom det rör offentliga medel. Offentliga kontrakt måste vara överskådliga och helt öppna för insyn från
allmänheten så att de inte ger upphov till misstro. Därför måste offentliga kontrakt tilldelas i enlighet med
klara och tydliga villkor som medför att alla berörda parter behandlas lika och att det avgörande kriteriet är
förhållandet mellan pris och projektresultat, så att kontrakten går till det bästa anbudet och inte uteslutande
till det kanske billigaste anbudet. Därför röstade jag som jag gjorde.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Den offentliga upphandlingen utgör ungefär 18 procent av
gemenskapens BNP, och har därför en nyckelroll att spela i en nystart för ekonomin och sysselsättningen.
Upphandlingar har också stor inverkan på små och medelstora företag, som ofta fungerar som
underleverantörer.

I det aktuella sammanhanget där samspelet mellan den inre marknaden och internationella marknader blir
allt tydligare, löper europeiska företag en allvarlig risk att drabbas av illojal konkurrens från företag i tredjeland
(exempelvis Kina). Dessa gynnas av statliga stöd, något som europeiska företag inte beviljas, och kan på
grund av underlåtenhet att följa europeiska standarder för säkerhet och arbetstagares rättigheter erbjuda
betydligt lägre kostnader och kortare produktionstid.

Vi behöver samordnade åtgärder på europeisk nivå för att motverka denna effekt. Slutligen vill jag påminna
er om vikten av att respektera principen om ömsesidighet och proportionalitet. Kinesiska företag har till
exempel tillgång till den europeiska marknaden, men de europeiska företagen kan inte delta i
anbudsinfordringar i Kina. Jag lovordar föredraganden för hennes arbete och röstar för detta betänkande.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag är mycket glad över att ändringsförslaget från
gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet har avvisats, vilket har möjliggjort
för vår grupp De gröna/Europeiska fria alliansen att rösta för Heide Rühles betänkande.

Bernadette Vergnaud (S&D), skriftlig. – (FR) Jag fördömer den strutspolitik som förs av de som anser att
EG-domstolens nuvarande rättspraxis om tjänstekoncessioner är tillfredsställande och att det absolut inte
finns någon anledning att lagstifta. Socialisterna har i åratal kämpat och arbetat för att få ramdirektiv som
skyddar tjänster i allmänhetens intresse, och vi tänker inte ge upp detta åtagande. Den enda långsiktiga
garantin för offentliga tjänster är en verklig europeisk lagstiftning, inte domstolsutslag, hur välgrundade de
än är. Svårigheterna med att införliva tjänstedirektivet i förhållande till sociala tjänster visar att endast ett
särskilt ramverk kan åstadkomma rättssäkerhet och tjänster av god kvalitet. Små och medelstora företag
samt lokala och regionala myndigheter förväntar sig tydlighet och rättssäkerhet vid tilldelningen av kontrakt
om offentlig upphandling, som offentliga kontrakt för sociala bostäder. Men vi ville inte heller rösta emot
detta betänkande som innehåller viktiga delar, särskilt beträffande sociala och miljömässiga normer – som
vi måste kunna integrera i anbudsförfaranden – och rekommendationer för att främja tillgången för små
och medelstora företag, samt en tydlig uppmaning till vaksamhet i avtal om offentlig-privata partnerskap.

Betänkande: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Det är viktigt att den europeiska politiken för utveckling är konsekvent.
Franziska Kellers betänkande tenderar dock ibland att vara antingen överdrivet eller vagt formulerat. Jag
säger ett tydligt ”ja” till en konsekvent EU-politik, men ”nej” till ett ifrågasättande av de åtaganden som gjorts
av EU (och Frankrike) inom ramen för Världshandelsorganisationen. Vårt jordbruk måste utvecklas gradvis
och bemöta de svårigheter som våra jordbrukare står inför, eftersom de är viktiga aktörer inte bara på
landsbygden utan också i våra städer. Därför röstade jag emot detta betänkande.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) EU är världens största biståndsgivare. I år förväntas beloppet
för utvecklingsbistånd till länder utanför EU ligga på 69 miljarder euro, en ökning med 20 procent från
2008. EU har visat sig vara konsekvent beträffande sina åtaganden gentemot internationella institutioner.
Konflikten mellan Europas utvecklingspolitik och dess handelspolitik är ett faktum. EU har emellertid gjort
ett åtagande för att all EU-politik som påverkar utvecklingsländerna ska beakta de utvecklingsmål som
antagits.

Tvärtemot de ursprungliga prognoserna drabbas framför allt fattiga länder av den ekonomiska krisen. Många
av dessa är involverade i utvecklingsprojekt som drivs med EU-medel. Å andra sidan har den export- och
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jordbrukspolitik som EU tillämpar i dessa länder en negativ inverkan på deras utveckling. Vi måste därför
hantera ett oönskat resultat av detta: EU bygger på makronivå och har en negativ inverkan på mikronivå.
Under dessa omständigheter bör de mål som antogs genom resolutionen som röstades igenom i går vid
parlamentets plenarsammanträde få enorm betydelse, och måste antas av alla EU-institutioner.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Inför den ekonomiska och humanitära kris som världen nu brottas
med är det mer angeläget än någonsin att EU:s politik för utvecklingsstöd hanteras på ett sätt som är
konsekvent och enhetligt, och som är helt kopplat till EU:s övriga politik för handel, miljö, etc. Det står nu
klart att trots EU:s åtagande beträffande utvecklingspolitiken och det faktum att man är den största givaren
av utvecklingsstöd i världen, finns det inte alltid en effektiv koppling mellan all politik, vilket undergräver
förverkligandet av millennieutvecklingsmålen.

Vi siktar med rätta på att ändra den nuvarande situationen. Vi måste betrakta det offentliga utvecklingsbiståndet
ur ett långtidsperspektiv för att få en samverkan mellan alla medlemsstaterna och en konsekvens mellan
olika politikområden. Denna konsekvens måste uppnås, eftersom det bidrar till att möta de hjälpbehövandes
utvecklingsbehov. Jag stöder i allmänhet detta betänkande från parlamentet och anser att det är avgörande
att EU:s aktörer gör allt för att undanröja hinder för utveckling, för att uppnå millennieutvecklingsmålen,
för kampen mot fattigdom, och för att se till att mänskliga, sociala, ekonomiska och miljömässiga rättigheter
faktiskt omsätts i praktiken i utvecklingsländerna.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig.
− Moderaterna röstade i går, den 18 maj 2010, mot betänkandet om en konsekvent politik för utveckling –
Att upprätta den politiska ramen för en gemensam strategi på EU-nivå (2009/2218(INI)), A7-0140/2010.
Det beror framför allt på att vi inte stödjer förslaget om att en internationell skatt på transaktioner ska införas.
Ett införande av en tobinskatt skulle bara skada utvecklingsländerna och öka fattigdomen. Vi vill dock betona
att det finns saker i betänkandet som vi sympatiserar med, till exempel att EU:s exportsubventioner för
europeiska jordbruksprodukter har haft en katastrofal inverkan på utvecklingsländernas livsmedelstrygghet
och på deras utveckling av en hållbar jordbrukssektor.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) 1,4 miljarder människor i världen lever på mindre än 1 euro
per dag. Europeiska unionen har en skyldighet att bekämpa denna situation. Det kräver ett effektivare
utvecklingssamarbete och en mer effektiv biståndspolitik. Åtagandena vad gäller offentligt utvecklingsbistånd
(ODA) har ännu inte uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. För att bemöta det akuta utvecklingsbehovet
uppmanar vi kommissionen att snarast fastställa innovativa kompletterande finansieringskällor för utveckling,
som en skatt på internationella finansiella transaktioner, i syfte att skapa ytterligare resurser för att tackla de
värsta effekterna av krisen. I samma anda bör medlemsstaterna bekräfta sitt åtagande från millennietoppmötet
att avsätta 0,7 procent av BNP till offentligt utvecklingsbistånd under det kommande decenniet, samtidigt
som hänsyn tas till de mottagande staternas förmåga att tillgodogöra sig stödet och deras goda styrelseformer.
Slutligen måste EU:s utvecklingspolitik vara kopplad till en flexibel reglering av den fria rörligheten för
personer, varor och kapital med utvecklingsländerna.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi stöder betänkandets
syfte att EU:s politik ska vara konsekvent med unionens ambition att stödja utvecklingen i låg- och
medelinkomstländer. I Kellers betänkande beskrivs dock till exempel en utvecklad tjänstemarknad och tydliga
konkurrensregler som hinder för att uppfylla millennieutvecklingsmålen. Detta gör att vi inte kan stödja
rapporten i sin helhet. Tydliga spelregler är en förutsättning för att en marknadsekonomi ska fungera och
handel med tjänster är en viktig del för att utveckla länders ekonomi.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Europeiska unionen står ofta i strid med paradoxen av sin egen skapelse
och de motsägelser som dess politik medför för medlemsstaterna och deras medborgare, liksom för
tredjeländer och deras invånare. Som den största givaren av utvecklingsstöd i världen måste EU och
medlemsstaterna sträva efter att utvecklingspolitiken inte bara är effektiv utan också konsekvent och
sammanhängande, vilket inte alltid har varit fallet. Alla insatser för att uppmuntra denna enhetlighet och all
hänsyn som tas till de olika behoven hos de människor som tar emot stöd bör välkomnas. Handelspolitiken
kan inte vara fri från denna målsättning.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Ämnet för detta betänkande är mycket relevant, eftersom vi vet
att EU:s politik och åtgärder på flera områden ofta motsäger angivna målsättningar för utvecklingsbistånd.
Det finns flera betydelsefulla och positiva aspekter, som att svälttragedin på global nivå uppmärksammas,
att oförenligheten och ineffektiviteten beträffande avtalen om fiske inför de uttalade målen för
utvecklingssamarbetet framhålls, kritiken av konsekvenserna av unionens exportsubventioner, kritiken av

83Europaparlamentets överläggningarSV18-05-2010



liberaliseringen av tjänster, införandet av konkurrensbestämmelser, skatteparadis, kapitalutflödet från
utvecklingsländerna till EU som beror på inkonsekvent politik, de små stödbeloppen till jordbruket, och att
man förespråkat inrättandet av en patentpool för hiv/aids-läkemedel. Tyvärr blir föredraganden själv
inkonsekvent, särskilt genom att förespråka en fortsatt utveckling av instrument som frihandelsområden
och de så kallade avtalen om ekonomiska partnerskap. Föredraganden bortser från det faktum att dessa
instrument hotar utvecklingsländernas intressen på flera områden, vilket tydliggjorts genom motståndet
bland många att underteckna dessa avtal, som i vissa fall endast har övervunnits genom oacceptabla
påtryckningar och utpressning från EU:s sida.

Georgios Papastamkos (PPE), skriftlig. – (EL) Jag inser fullt ut betydelsen av EU:s utvecklingspolitik och av
biståndet till utvecklingsländer. Jag röstade emellertid emot Franziska Kellers betänkande, på grund av
ställningstagandet om konsekvenserna av EU:s exportsubventioner till jordbruket inom jordbrukssektorn i
utvecklingsländerna, vilket är helt felaktigt.

EU är dessutom en synnerligen öppen marknad när det gäller import av produkter från utvecklingsländer,
bland annat till följd av initiativet ”Allt utom vapen” och andra preferensavtal. Det bör påpekas att det åtagande
som gjordes av medlemsstaterna i WHO vid ministermötet i Hongkong (2005) handlar om ett parallellt
avskaffande av exportsubventionerna och införandet av bestämmelser beträffande alla exportåtgärder med
likvärdig konkurrerande effekt.

Evelyn Regner (S&D), skriftlig. – (DE) Jag röstade för detta betänkande eftersom jag är särskilt mån om att
internationella frihandelsavtal bör innehålla rättsligt bindande sociala och miljömässiga bestämmelser. Jag
tycker det är särskilt viktigt för EU att inte bara tillämpa principen om en social marknadsekonomi inom
EU, utan också ta den utanför dess gränser. Våra partner i frihandelsavtalen bör upprätthålla vissa normer,
och jag tror också att vi bör få ett slut på förhandlingarna med de stater som inte uppfyller dessa normer.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag röstade entusiastiskt till förmån för Franziska Kellers
betänkande om en konsekvent politik för utveckling, och jag är mycket glad över att det antogs av en majoritet.
Jag beklagar att PPE- och ECR-gruppen röstade emot.

Alf Svensson (PPE), skriftlig. − Vid Europaparlamentets omröstning om betänkandet ”Om en konsekvent
politik för utveckling – Att upprätta den politiska ramen för en gemensam strategi på EU-nivå”, röstade jag
emot. Att föra en ansvarsfull och effektiv politik för utveckling bör vara centralt för Europaparlamentet. Det
är någonting som jag tillsammans med många andra dagligen arbetar för i utvecklingsutskottet. Att EU tar
med ena handen – till exempel genom jordbrukssubventioner som minskar utvecklingsländernas
konkurrensmöjligheter – och sedan med andra handen ger bistånd för att ”reparera skadan”, är naturligtvis
bakvänt och allt annat än ansvarsfullt. Debatten om en konsekvent EU-politik för utveckling är viktig och
nyttig.

Det aktuella betänkandet innehåller dock delar som jag inte kan ställa mig bakom, exempelvis punkten om
införande av skatt på finansiella transaktioner och användandet av den vagt definierade termen
”miljörättigheter”. Stora delar av betänkandet, som röstades igenom i plenum, är dock mycket bra, och min
röst emot ska inte tolkas som ovilja att delta i arbetet för en konsekvent politik för utveckling. Tvärtom är
det en process som jag är mycket mån om – och mån om att den sker på bästa sätt.

Marc Tarabella (S&D), skriftlig. – (FR) Jag är särskilt glad över antagandet av betänkandet ”Om en konsekvent
politik för utveckling – Att upprätta den politiska ramen för en gemensam strategi på EU-nivå”, som är ett
utmärkt betänkande som syftar till att garantera större respekt för utvecklingsländerna. Jag välkomnar särskilt
antagandet av artikel 70, som antogs med knapp majoritet, där kommissionen uppmanas att systematiskt
inkludera rättsligt bindande sociala och miljömässiga bestämmelser i de handelsavtal som förhandlats fram
av EU. Detta är ett viktigt steg mot rättvisare handel. EU måste föregå med gott exempel inom detta område.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Med hänsyn till den nuvarande globala ekonomiska situationen är
detta betänkande oerhört viktigt, eftersom det syftar till att göra unionens politik mer konsekvent för att
kunna uppnå de mål som man ställt upp, som t.ex. millennieutvecklingsmålen. EU är den största givaren av
utvecklingsstöd i världen – de senaste beloppen pekar på 49 miljoner euro – och dess insatser tar hänsyn till
både länderna och deras medborgare, så det är en långtgående EU-politik med handelsmässiga, miljömässiga
och sociala aspekter.

Här betonas behovet av att främja tillträdet för produkter från dessa länder till de europeiska marknaderna,
och bland annat en utveckling av EU:s instrument för sänkta tullar. Jag vill dock uttrycka min oro över några
förslag, eftersom det måste sägas att de kan få konsekvenser för europeiska producenter, inte minst de som
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kommer från geografiska platser som förtjänar särskild uppmärksamhet. Utvecklingsbistånd och utrotning
av fattigdomen är av största vikt och förtjänar mitt fulla stöd. Jag anser ändå att åtaganden som inte kan
uppfyllas utan att de äventyrar medborgarnas intressen inte bör göras. Våra medborgare får inte glömmas
bort eller underordnas: vi har särskilda skyldigheter gentemot dem.

Betänkande: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för detta initiativbetänkande från Europaparlamentet,
som är en reaktion på kommissionens analys av sanktionerna för allvarliga överträdelser av sociallagstiftningen
inom vägtransportsektorn. I dagsläget finns det skillnader mellan medlemsstaterna som skadar en rättvis
fungerande inre marknad och trafiksäkerheten. Parlamentets utskott för transport och turism föreslår i detta
avseende olika sätt att erbjuda lösningar. I betänkandet föreslås framför allt en harmonisering av sanktionerna
med hjälp av en gemensam kategorisering av bötesbeloppen. I betänkandet efterlyses skapandet av ett
samordnande organ som ska ansvara för ett förbättrat samarbete mellan medlemsstaterna i genomförandet
av sociala bestämmelser, samt inrättandet av kontrollorgan. Slutligen understryks behovet av att förse
transportföretag och förare med tillräcklig information om gällande sociallagstiftning och tillhörande
sanktioner med hjälp av tryckta medier, informationsteknik och intelligenta transportsystem. Eftersom jag
stöder dessa förslag röstade jag för detta betänkande.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Sanktionssystemen i EU-medlemsstaterna uppvisar stora skillnader.
Rättsläget för internationella transporter för företagarna och i synnerhet även för förarna har därför blivit
svårt att överblicka. Gällande förordningar och direktiv om sociala regler på vägtransportområdet lämnar
mycket fritt utrymme för medlemsstaternas egna tolkningar, vilket leder till ett oenhetligt genomförande i
medlemsstaterna. Genom Lissabonfördraget möjliggörs en tillnärmning av medlemsstaternas straffrättsliga
lagstiftning. Jag anser att kommissionen måste använda denna möjlighet att utveckla och främja sådana
harmoniserade metoder för kontroller, och vidta lagstiftningsåtgärder för att undanröja hinder för den
europeiska inre marknaden och förbättra trafiksäkerheten. För att på bästa sätt säkerställa ett effektivt
genomförande av sociallagstiftningen inom vägtransportsektorn bör kommissionen ta fram en enhetlig och
bindande tolkning av förordningen om körtider och viloperioder, som inspektionsorganen bör beakta.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), skriftlig. – (FR) Enligt en EU-förordning från 2006 måste alla åkare som kör
i Europa respektera samma maximala dagliga körtidsgräns och ta viloperioder för att kunna garantera
säkerheten på europeiska vägar. Tyvärr är tillämpningen av dessa åtgärder långt ifrån optimal: straffen för
överträdelser är helt olika i varje medlemsstat.

Följaktligen är de böter som åläggs en förare som överskrider den maximala dagliga körtidsgränsen med
mer än två timmar tio gånger högre i Spanien än i Grekland. I vissa medlemsstater tillämpas fängelsestraff
vid allvarliga överträdelser, medan i andra dras körkortet helt enkelt in. Denna brist på harmonisering
undergräver förordningens effektivitet och bidrar till en avsevärd rättslig osäkerhet för transportföretagen.

Jag röstade för Hella Ranners betänkande där kommissionen uppmanas att föreslå lägsta och högsta straff
för överträdelser, vilka skulle harmoniseras i alla medlemsstater. I betänkandet föreslås också framtagandet
av en enkel och lättillgänglig informationsbroschyr för att informera lastbilschaufförerna om de påföljder
som väntar vid en eventuell överträdelse.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) EU:s oro över avsaknaden av ett enhetligt system för
reglering av sanktioner inom vägtransportsektorn i medlemsstaterna är motiverad. Tillämpningen av sådana
sanktioner – åtminstone de icke-ekonomiska – på alla bilförare i medlemsstaterna skulle minska förvirringen
bland många transportföretag och enskilda förare, som orsakas av lagstiftningsskillnader mellan
ursprungslandet och det tredje EU-land där man kör.

Å andra sidan har kommissionen och parlamentets specialiserade utskott rätt när de säger att det är för tidigt
för oss att ens överväga att standardisera de ekonomiska sanktioner som tillämpas på trafikförseelser. Det
finns betydande skillnader inom EU när det gäller den ekonomiska situationen för företagen och befolkningen,
vilket innebär att böter som ålagts för samma trafikförseelse inte kan vara desamma över hela linjen i alla
medlemsstater. Att införa enhetliga bestämmelser för persontransporter skulle dock lägga ett större ansvar
på transportföretagen.

En harmonisering av bestämmelserna i alla medlemsstater, med stöd av en strikt tillämpning som inte ger
medlemsstaterna en valmöjlighet beträffande antagandet av de europeiska rekommendationerna, skulle
också öka säkerheten på Europas vägar.
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Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Överträdelser är ett allvarligt problem inom vägtransportsektorn som
aktualiserar viktiga frågor beträffande gränsövergångar. Det är därför viktigt för kommissionen att överväga
situationen i de olika medlemsstaterna, om vad som utgör ett brott i de olika nationella rättssystemen och
respektive påföljder och böter. I den här frågan hävdar föredraganden att ”ett effektivt, balanserat och
avskräckande sanktionssystem förutsätter klara och tydliga sanktioner som kan jämföras mellan
medlemsstaterna” och ”uppmanar medlemsstaterna att hitta konkreta lagstiftningslösningar som minskar
de i vissa fall mycket stora skillnader som finns beträffande sanktionstyper och bötesbelopp”.

Jag instämmer i betydelsen av ett effektivt och balanserat straffrättsligt system, och att medlemsstaterna bör
samarbeta för att minska skillnaderna i hur överträdelser inom vägtransportsektorn hanteras. Jag är dock
tveksam till tanken att den nationella lagstiftaren bör få mindre makt på det straffrättsliga området, till förmån
för en harmonisering på EU-nivå när det gäller typen av straff och bötesbeloppen.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) I den rapport som utarbetats av kommissionen sammanfattas de
olika typer av påföljder som finns i medlemsstaterna. Den visar på skillnaderna mellan de system som antagits
av varje medlemsstat inom detta område, och slutligen konstateras att situationen är otillfredsställande.
Medlemsstaterna uppmanas därför att vidta de åtgärder som krävs för att harmonisera tillämpningen av
sociallagstiftningen inom vägtransportsektorn. Parlamentets föredragande föreslår att ytterligare harmonisera
insatserna på detta område, särskilt beträffande ”tolkningen av sociallagstiftningens tillämpning” och att
”kategorisera” bötesbeloppen för att ”uppnå en inre marknad för transporter och för att öka den rättsliga
säkerheten”.

Trafiksäkerhet är utan tvekan en viktig fråga, samt att förbättra arbetsvillkoren inom vägtransportsektorn,
inte minst körtiderna och viloperioderna. Vi vill på nytt fastslå att dessa mål inte nödvändigtvis uppnås
genom en allmän harmonisering. En harmonisering är verkligen nödvändig, men genom utveckling och
inte genom att alla faller ned till samma låga nivå, vilket har blivit praxis där försök har gjorts ”för att uppnå
en inre marknad”. Ökad trafiksäkerhet är nödvändig, liksom förbättrade arbetsvillkor inom transportsektorn.
Detta kommer att säkerställa en bättre trafiksäkerhet i samtliga medlemsstater.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Säkerheten vid vägtransporter har alltid varit en angelägen fråga för EU.
Antagandet av denna resolution är ännu ett steg mot att eliminera allvarliga överträdelser av
sociallagstiftningen inom detta område. Ett större samarbete mellan medlemsstaterna är nödvändigt för att
skapa ett enkelt kommunikationsnät för alla yrkesverksamma i sektorn när de arbetar i en medlemsstat som
inte är deras egen. En ekonomisk insats är också nödvändig för att skapa en lämplig infrastruktur på det
europeiska vägnätet, bland annat ett tillräckligt antal säkra parkeringsplatser och rastplatser, så att förare
faktiskt kan följa lagstiftningen om körtider och viloperioder. Därför röstade jag som jag gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Statistiken visar att framför allt tunga fordon är inblandade i många
trafikolyckor. Därför är det desto viktigare att fordonet är i felfritt skick. Förarnas bristande uppmärksamhet
orsakas nästan lika ofta på grund av trötthet som av alkoholpåverkan. För den allmänna säkerhetens skull
måste vi därför se till att dessa bestämmelser efterlevs. I detta avseende är det viktigt att samma villkor gäller
för anställda som för egenföretagare, så att inte allt fler människor tvingas bli falska egenföretagare som
sedan utnyttjas till gränsen för vad de klarar av.

Böter är emellertid ofta ett olämpligt sätt att garantera överensstämmelse med vilotider och som endast är
tänkbart då ett fordon stannas. Eftersom ingen utvidgning av dessa trafiksäkerhetsåtgärder planeras röstade
jag ”nej”.

Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) I betänkandet från Hella Ranner, som jag vill gratulera till ett utmärkt
arbete, klarläggs inte bara skillnaderna i böter mellan olika medlemsstater, utan också skillnaderna kring
typer av påföljder, genom att belysa förarnas och transportföretagens otillfredsställande situation.

Jag delar synsättet i betänkandet att det är oerhört viktigt för den europeiska inre marknaden att
sociallagstiftningen genomförs fullständigt i medlemsstaterna, genom att vid behov tillämpa tätare kontroller
och genom att inrätta ett samordningsinstrument på europeisk nivå, samt genom en harmonisering av
sanktionerna och deras påföljder. Endast genom att ha ett enhetligt arrangemang kommer det att bli möjligt
att säkerställa en snabb återbetalning av belopp för överträdelser. Därför röstade jag för betänkandet.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Detta betänkande från min kollega i utskottet för transport och turism
är ett utmärkt initiativ för att lösa några av problemen med sanktionerna för allvarliga överträdelser inom
vägtransportsektorn. De regler som tillämpas i händelse av allvarliga överträdelser mot sociallagstiftningen
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varierar avsevärt i varje medlemsstat beträffande bötesbeloppen och olika typer av sanktioner och
kategoriseringar, vilket gör en ökad harmonisering nödvändig.

Jag välkomnar de föreslagna lösningarna till dessa skillnader i betänkandet, inte minst den nödvändiga
harmoniserade kategoriseringen av allvarliga överträdelser, och genomförandet av ett system för kontroll
– samordnat på europeisk nivå av ett organ med lämpliga egenskaper – vars syfte skulle vara att förbättra
samarbetet kring genomförandet av sociallagstiftningen och säkerställa utbildning av kontrollorganen som
ska tillämpa dessa regler.

Jag vill också betona vikten av att utveckla initiativ för att tillhandahålla adekvat information om sociala
regler och att skapa lämpliga infrastrukturer och parkeringar för att säkerställa respekten för dessa regler.
Av ovanstående skäl röstade jag för betänkandet som lagts fram inför parlamentet i dag.

10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: KOCH-MEHRIN
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

12. Kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för
transplantation - Handlingsplan om donation och transplantation av organ
(2009–2015) (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är en gemensam debatt om

– betänkandet av Miroslav Mikolášik, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om förslaget
till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt
ursprung avsedda för transplantation (KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))
(A7-0106/2010), och

– betänkandet av Andres Perello Rodriguez, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om
kommissionens meddelande om en handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015):
bättre samarbete mellan medlemsstaterna (KOM(2008)0819 – 2009/2104(INI)) (A7-0103/2010).

Miroslav Mikolášik, föredragande. – (SK) Det gläder mig att få detta unika tillfälle att framträda inför er i dag
och tala om de framsteg vi har uppnått i förhandlingarna i parlamentet, och även vid det följande trepartsmötet,
i denna mycket viktiga fråga om organdonationer och transplantationer.

Jag anser personligen att detta betänkande är oerhört viktigt, inte bara som huvudföredragande utan också
som läkare. Jag är övertygad om att detta nya direktiv i grunden behandlar den största utmaningen vi står
inför när det gäller organdonationer och transplantationer, nämligen bristen på organ för de patienter som
väntar på dessa.

Inom ramen för tillhandahållande av det bästa hälsoskyddet för EU:s medborgare är vårt mål att se till att
mänskliga organ avsedda för transplantation är säkra och av hög kvalitet.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet röstade om förslaget till betänkande den 16 mars, och
det antogs av en klar majoritet i enlighet med föredragandens rekommendationer. Därefter genomförde vi
tre intensiva interinstitutionella trepartssamtal med parlamentet, kommissionen och rådet, under ledning
av det spanska ordförandeskapet.

Jag vill särskilt betona följande punkter som var avgörande i vår diskussion.

Först principerna för organdonation.

Frivillig och gratis donation är en grundläggande princip som inte på något sätt eller under några
omständigheter får ifrågasättas. Donationernas humanitära natur måste bevaras så att vi kan förhindra alla
former av kommersialisering och att givare drivs av ekonomiska incitament. Samtidigt måste största möjliga
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skydd garanteras för levande givare. Här vill jag nämna den livliga diskussion som utlöstes av ämnet
organdonation från levande donatorer. Å ena sidan förblir denna metod ett komplement till anskaffandet
av organ från avlidna donatorer, men å andra sidan är den ett alternativ med anmärkningsvärd potential.

Det är naturligtvis inte vår avsikt att hindra framstegen på detta område, men vi måste se till att organdonation
från levande givare som inte har genetiska band eller familjeband med mottagaren alltid är frivillig och gratis.
Denna princip gäller inte de så kallade ersättningsfallen, där en levande givare kan erhålla ett bidrag för
kostnaderna i samband med en donation. Medlemsstaterna måste dock fastställa de exakta villkoren för
dessa bidrag, så att vi kan undvika alla former av ekonomiska incitament eller vinster för potentiella givare.

Andra viktiga frågor i samband med principerna omfattar tilldelningskriterierna – att se till att organ inte
tas från en person innan de rättsligt dödförklarats, och utan ett fullständigt informerat samtycke från givaren.
Vi försvarade dessa i betänkandets inledande delar, de så kallade skälen.

Den andra principen innefattar spårbarhet, skydd av personuppgifter och sekretess. Medlemsstaterna måste
se till att alla organ som avlägsnas, tilldelas och transplanteras i deras länder kan spåras från givare till
mottagare och tillbaka. Detta begrepp har ersatt det ursprungliga förslaget till anonymitet, vilket är skadligt
för säkerheten i processen. Personuppgifter måste förbli konfidentiella.

Den tredje principen är ramverket för kvalitet och säkerhet. Vi uttryckte en tydlig enighet om att
medlemsstaterna bör inrätta ett nationellt ramverk som ska innehålla alla steg i processen organisatoriskt,
från donation till transplantation. Medlemsstaterna ska därefter inom tre år efter ikraftträdandet informera
kommissionen om verksamheten och de resultat som uppnåtts i genomförandet av denna förordning. Här
förväntar vi oss stora framsteg, särskilt i de länder där systemet inte är tillräckligt väl utvecklat och kan leda
till en påtaglig ökning av antalet transplantationer genom att lämpliga systematiska åtgärder vidtas.

Jag vill särskilt betona transplantationssamordnarnas och samordningsgruppernas roll, vars betydelse inte
kan ifrågasättas. Den har visat sig fungera väl i många länder där verksamheten går smidigt.

Jag skulle vilja avsluta med att nämna kriterier som organisationen och utförandet av insamlingar, specificering
av roller för behöriga myndigheter, medverkan av tredjeländer, organbyte med tredjeländer och säkerheten
i processen. Vi godkände de så kallade delegerade akterna i enlighet med de bestämmelser som bygger på
Lissabonfördraget (jag är strax klar).

Slutligen vill jag betona hur oerhört viktigt det är att öka allmänhetens kunskap, och jag vill därför uppmana
kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att främja organdonation via särskilda program. Jag vill
tacka alla som bidragit till de framgångsrika förhandlingarna, och särskilt gratulera det spanska
ordförandeskapet för en effektiv och konstruktiv strategi.

Andrés Perelló Rodríguez, föredragande. – (ES) Fru talman, fru Jiménez García-Herrera,
herr kommissionsledamot! Det är 43 år sedan dr Christiaan Barnard sa: ”Jesus, dit kan werk”, som på afrikaans
betyder ”Jesus, det här kommer att fungera”, då han misstroget såg att det hjärta han just transplanterat slog.
Det har sedan dess blivit vanligt att transplantera ett användbart organ från en person som inte längre behöver
det till en annan som behöver organet för att kunna leva.

Det är emellertid också så att trots detta står 56 000 européer på väntelistan, och risken finns att tolv av dem
kommer att ha dött vid slutet av denna debatt eftersom de inte har det organ som de behöver. Däri ligger
utmaningen för parlamentet som under detta sammanträde måste anta både direktivet, som klargjordes så
väl av dr Miroslav Mikolášik, och även handlingsplanen.

Det är ingen tvekan om att vi måste erbjuda den europeiska allmänheten tydliga och effektiva stödsystem,
så att ingen europé dör på grund av bristen på organ som orsakats av ofullkomligheter i
transplantationssystemet.

Européerna lever längre och minskningen av trafikolyckor samt framstegen inom vetenskapen är naturligtvis
positiv, men det innebär också att efterfrågan på organ ökar eftersom det finns fler människor som behöver
dem.

När européerna tillfrågas om de är villiga att donera organ för att rädda livet på en landsman är reaktionen
mycket stark och mycket positiv. Att detta inte direkt återspeglas i antalet transplantationer som genomförts
i varje land beror utan tvivel på att vi behöver förbättra viktiga aspekter av vårt transplantationssystem som
samordning, information, yrkesutbildning och utbildning av allmänheten i denna fråga.
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I vissa länder finns exempel som visar att när samordningen och utbildningen är optimal, ökar antalet
transplantationer per miljon invånare. Jag vill nämna Spanien som exempel, där man har inrättat en modell
som ska användas som en norm.

I direktivet fastställs garantier för kvalitet och säkerhet för transplantationer, samt den kompletterande
frivilligheten beträffande transplantationer från levande donatorer. Utöver detta finns rekommendationer
som fastställts genom handlingsplanen beträffande behovet av fortlöpande utbildning för yrkesverksamma,
och att samhället ska ges information och utbildning i denna fråga, utan vilken det är svårt att arbeta.

Allt detta utgör grunden för att optimera det vi kan kalla ett harmoniserat europeiskt transplantationssystem
delat av alla medlemsstater, som ett instrument för att uppnå de mål vi har satt upp. Vårt mål är helt enkelt
att ingen europé ska behöva dö på grund av ett ofulländat system som inte har kunnat erbjuda det organ
denna människa behöver.

Vi kan inte tillåta att vi i 2000-talets Europa har en bristande samordning och ofullständiga system som gör
att ett organ går förlorat, och att en europeisk medborgare inte får hjälp. Detta är vad antagandet av direktivet
och handlingsplanen uppnår, och är ett resultat av hårt arbete.

Jag vill ta tillfället i akt att betona samarbetsviljan hos både föredraganden – i detta fall Miroslav Mikolášik
– och skuggföredragandena. Jag vill också lyfta fram den starka drivkraft som det spanska ordförandeskapet
– företrätt av det spanska hälsoministeriet och dr Matesanz, chef för den spanska nationella
transplantationsmyndigheten – har tillfört detta direktiv och till handlingsplanen, eftersom vi har kunnat
räkna med dem hela tiden.

Jag vill betona att de som har arbetat så hårt förtjänar vårt tack, och jag ber er återgälda detta genom att
enhälligt anta betänkandet. Som ledamot är jag tacksam för det arbete som har utförts, och som europé är
jag tacksam för att detta steg tas för att kunna rädda livet på alla de unionsmedborgare som när som helst
kan behöva denna hjälp.

Trinidad Jiménez García-Herrera, rådets tjänstgörande ordförande. – (ES) Fru talman,
herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag är mycket nöjd över att få framträda inför parlamentets
plenarsammanträde och att få delta i den gemensamma debatten om organdonation och transplantation.

Detta är definitivt en viktig debatt, framför allt eftersom den har en direkt inverkan på människors liv och
på tusentals européers hälsa. I detta sammanhang vill jag påminna er om att trots den konstanta ökningen
av antalet donationer och transplantationer under senare år uppskattar man att det för närvarande finns
56 000 patienter i EU på väntelistan för rätt organ, och många avlider innan de hinner få ett.

Det är dessutom en viktig diskussion, eftersom den ger oss möjlighet att förbättra generositeten och
solidariteten i vårt samhälle. Låt mig ge er ett exempel: för närvarande finns det i Europeiska unionen 18
donatorer per miljon invånare. Om vi kunde öka denna siffra till de högsta siffrorna, som t.ex. 34 i Spanien
eller mer än 30 i Portugal, skulle 20 000 fler liv kunna räddas i Europa.

Genom att på samma sätt främja organdonationer från levande donatorer i hela Europeiska unionen till de
skandinaviska ländernas nivåer, skulle Förenade kungariket och Nederländerna kunna befria ytterligare
2 000 personer från dialys varje år. Vi får aldrig glömma att utan givare kan det inte utföras några
transplantationer.

Debatten i eftermiddag kommer att möjliggöra en rejäl skjuts framåt åt lanseringen av unionens gemensamma
strategi för att uppnå den bästa strukturen i världen för organdonation och transplantation. Dessutom ger
artikel 168 i nya Lissabonfördraget oss en möjlighet att skapa detta gemensamma, högkvalitativa och säkra
ramverk för arbetet kring donationer och transplantationer.

Vi har nu två viktiga initiativ från kommissionen om detta, som lades fram 2008 och som rådet och
parlamentet tillsammans har arbetat mycket hårt och mycket ingående med under de senaste månaderna.

Det första är förslaget till ett direktiv som reglerar kvalitet och säkerhetsaspekter för organ avsedda för
transplantation. Genom detta direktiv införs en gemensam rättslig ram som ska möjliggöra för oss att
begränsa vissa risker i alla skeden av processen med att använda organ för behandling, från donation till
transplantation. Det inbegriper att garantera organens kvalitet och säkerhet, men även att skydda givare och
mottagare genom att utse de behöriga myndigheterna.
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Det andra är en handlingsplan som bidrar till att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna. Den innehåller
tre målsättningar: för det första att öka tillgången på organ, för det andra att förbättra effektiviteten och
tillgängligheten till transplantationssystemet och för det tredje att förbättra kvaliteten och säkerheten.

Dessa två initiativ ger oss en gemensam ram, som är en europeisk ram som innefattar inte bara de bästa
gemensamma delarna, utan också det bästa av god organisatorisk praxis och välfärdspraxis som olika
medlemsstater har byggt upp inom detta område. Med andra ord är det en ram baserad på kvalitet, säkerhet
och innovation.

Vi gör detta genom att inrätta en europeisk modell för donation och transplantation kring värderingar och
principer som vi alla delar: solidaritet, rättvisa och sammanhållning, vilka är symboler för unionens identitet.
Detta kommer att bidra till självförsörjning av organdonation och därmed bekämpa transplantationsturism.

Jag är säker på att ni håller med mig om att ikraftträdandet av detta direktiv och parlamentets stöd för
handlingsplanen i sig kommer att öka utbytet av organ mellan medlemsstaterna och främja donation.

För det första skapar vi en EU-ram för att ge européerna lika tillgång till hälsovård i allmänhet och till
transplantationer i synnerhet. För det andra kommer denna effektivare EU-ram direkt främja patienter som
på grund av sina speciella egenskaper har en mindre chans att hitta ett organ som passar deras behov.
Resultatet kommer att bli en minskning av antalet organ som slösas bort på grund av frånvaron av en lämplig
mottagare i ett visst geografiskt område.

Innan jag slutar vill det spanska ordförandeskapet tacka de tjeckiska och svenska ordförandeskapen för deras
arbete i början av förhandlingarna under 2009, då förutsättningar för betydande framsteg skapades tack
vare samarbetet med medlemsstaterna och kommissionen.

Det spanska ordförandeskapet vill också tacka parlamentet för dess hårda arbete och särskilt föredragandena
Miroslav Mikolášik och Andres Perello Rodriguez, för deras arbete med att främja nödvändiga avtal och
samförstånd.

Det är genom det gemensamma arbetet i alla EU:s institutioner som vi måste nå en överenskommelse som
gör att vi kan starta en europeisk tjänst, som å ena sidan kommer att ge 500 miljoner människor de bästa
garantierna för kvalitet och säkerhet, och å andra sidan kommer att främja lika tillgång till den behandling
som så många liv är beroende av varje år, och även främja solidariteten i vårt samhälle. Låt oss förbättra det
som Europeiska unionen står för i dag.

John Dalli, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! 56 000 européer väntar på en organtransplantation
i Europa och för många av dessa människor är en lyckad transplantation en fråga om liv och död. Det är
därför vi är här i dag: för att säkerställa en hög kvalitet och säkra organtransplantationer i hela Europa. Detta
är vad kommissionens förslag till direktiv och handlingsplanen handlar om. Jag vill tacka föredraganden, dr
Miroslav Mikolášik, och skuggföredragandena för deras utmärkta arbete om förslaget till direktiv om kvalitet
och säkerhet för organ. Jag vill också tacka Andres Perello Rodriguez för hans stödjande initiativbetänkande
om handlingsplanen om donation och transplantation av organ.

Låt mig påminna om att de viktigaste målen för dessa två initiativ är att förbättra kvalitet och säkerhet för
mänskliga organ för transplantation, att öka tillgången på organ och att göra transplantationssystemen mer
effektiva och tillgängliga. I förslaget till direktiv fastställs den rättsliga ramen för kvalitets- och säkerhetskraven,
och i handlingsplanen betonas att öka tillgången på organ samt effektiviteten i transportsystemen.

Den sexåriga handlingsplanen innehåller tio prioriterade åtgärder för att stärka samarbetet mellan
medlemsstaterna genom gemensamma åtgärder och utbyte av bästa praxis. Jag noterar parlamentets önskemål
att innefatta verksamheter i handlingsplanen som inte kunde bli rättsliga skyldigheter i direktivet i enlighet
med artikel 168 i fördraget, särskilt när det gäller kriterierna för organtilldelning, registrering av potentiella
donatorers önskemål och frågor som rör medicinsk praxis. Kommissionen är beredd att stödja
medlemsstaterna i lösningen av dessa frågor av betydelse för parlamentet.

När det gäller direktivet är jag mycket glad över att vi efter en snabb och konstruktiv dialog mellan parlamentet,
kommissionen och rådet nu är nära en överenskommelse i första behandlingen. Jag tror att detta är den
första överenskommelsen vid första behandlingen efter Lissabonfördragets ikraftträdande.

Jag är övertygad om att texten med de föreslagna ändringarna inbegriper parlamentets nyckelfrågor som
fastställts i dr Miroslav Mikolášiks betänkande. Låt mig kommentera några specifika frågor.
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Jag ger mitt fulla stöd till att stärka principerna om frivillig donation utan ersättning, vilket är nödvändigt
för att garantera kvalitet och säkerhet för organ. Jag välkomnar också förtydligandet att principen om
icke-betalning inte ska hindra levande donatorer från att få ersättning, förutsatt att denna är strikt begränsad
till att täcka kostnader och inkomstbortfall i samband med donation. Jag delar helt parlamentets oro i fråga
om att bekämpa organhandel. Förslagets tillämpningsområde begränsas emellertid till kvalitet och säkerhet,
vilket föreskrivs i fördragets artikel om hälso- och sjukvård. I detta sammanhang välkomnar jag den text
som anger att direktivet indirekt kommer att bidra till att bekämpa organhandel, till exempel genom
godkännande av transplantationscentrum, fastställande av villkoren för upphandling och system för spårbarhet
av organ.

Jag förstår också parlamentets oro över öppet redovisade, icke-diskriminerande och vetenskapliga kriterier
för organtilldelning. Även om frågan faller utanför EU:s ansvarsområde kan jag godta införandet av denna
princip i ett skäl. Jag välkomnar också att den föreslagna texten beaktar att donationer från levande givare
förekommer parallellt med donationer från avlidna givare i de flesta medlemsstater. Donationer från levande
givare ökar antalet tillgängliga organ och jag välkomnar insatserna för att skydda levande givare i syfte att
garantera kvalitet och säkerhet för organ avsedda för transplantation.

Bestämmelser om system för samtycke och dödförklaring är frågor som regleras genom nationell lagstiftning.
För att nå en kompromiss kan kommissionen dock godta de ytterligare klargöranden som föreslagits. Jag
noterar parlamentets önskemål att innefatta verksamheter i handlingsplanen som inte kan omfattas av
direktivet, särskilt vad gäller kriterierna för organtilldelning, registrering av potentiella donatorers önskemål
och frågor som rör medicinsk praxis. Kommissionen är beredd att stödja medlemsstaterna i arbetet med
dessa frågor.

Låt mig också ta upp en annan fråga: att anta en lag är det första steget. Det som verkligen betyder något är
att lagen genomförs. Detta är anledningen till att kommissionen insisterar på att medlemsstaterna redogör
för hur de införlivar direktiv i nationell rätt, ”jämförelsetabellerna”. Parlamentet har alltid stött detta. Jag
beklagar att parlamentet för första gången inte stöder ett införande i direktivet av en skyldighet för
medlemsstaterna att rapportera om genomförandet.

Slutligen, flera ändringsförslag anpassas till bestämmelserna om kommittéförfarandet i Lissabonfördraget.
Jag välkomnar den möjlighet som ges till kommissionen att anta, i klart definierade fall, delegerade akter
enligt det skyndsamma förfarandet i detta avseende. Jag tillkännager att Europeiska kommissionen åtar sig
att hålla Europaparlamentet och rådet fullständigt informerade om möjligheten av att en delegerad akt antas
i enlighet med det skyndsamma förfarandet. Så snart som kommissionens tjänsteavdelningar förutser att en
delegerad akt kan antas i enlighet med det skyndsamma förfarandet kommer de att informellt varna
Europaparlamentets och rådets sekretariat.

Jag förklarar också på kommissionens vägnar att bestämmelserna i detta direktiv inte ska påverka
institutionernas eventuella framtida ståndpunkter när det gäller genomförandet av artikel 290 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt eller av enskilda lagstiftningsakter som innehåller sådana bestämmelser.

Avslutningsvis vill jag klarlägga att kommissionen är beredd att stödja kompromisspaketet.

Cecilia Wikström, föredragande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor. − Fru talman! Inledningsvis vill
jag tacka Miroslav Mikolášik för vårt utmärkta och fina samarbete kring detta viktiga betänkande.

Utmaningarna på området donation och transplantation av mänskliga organ är många. Vi har ett ansvar
och måste leva upp till de förväntningar som finns hos väldigt många människor som lever i oviss väntan
från dag till dag, i längtan efter det nya liv som ett nytt organ kan tillföra. Skillnaden mellan liv och död blir
aldrig tydligare än så.

Europaparlamentets uppdrag innebär också att föra en bestämd kamp mot den avskyvärda handeln med
mänskliga organ. Det gör vi också. Vi kan genom tydliga etiska och säkerhetsmässiga regler bättre säkerställa
människans självklara rätt till sin kropp, sin integritet och sitt självbestämmande. Jag är glad över att de
synpunkter som utskottet för rättsliga frågor tagit upp har beaktats.

Det är svårt att tänka sig en vackrare bild för vårt gemensamma uppdrag än att värna människors liv runt
om i våra medlemsstater. Den bilden blir tydlig genom detta betänkande.

Eva Lichtenberger, föredragande för yttrandet från utskottet för rättsliga frågor. – (DE) Fru talman, mina damer
och herrar! Ja, det stämmer att detta är en fråga om liv och död. Det är just anledningen till att denna debatt
är så känslomässigt laddad.

91Europaparlamentets överläggningarSV18-05-2010



Det förekommer helt olika system för organtransplantationer i Europas alla länder, och för hur människor
ger sitt samtycke eller icke-samtycke, huruvida människors egna organ får användas eller om
familjemedlemmar kan samtycka till en transplantation. Hädanefter, och i enlighet med detta betänkande,
bör de länder med mycket restriktiva system ta en ordentlig titt på exemplen från andra länder för att också
se de positiva effekterna. Alla dessa människor som väntar på transplantationer måste vara en signal till oss
att inte bara att skapa fler möjligheter och större tillgänglighet, utan att dessutom garantera kvalitet, säkerhet
och tillgänglighet. Det skulle också utgöra ett viktigt redskap för att bekämpa handeln med organ – en riktigt
låg verksamhet – och möjliggöra en bättre reglering av levande transplantat, som verkligen måste ske utan
betalning.

Peter Liese, för PPE-gruppen. – (DE) Fru talman, fru Jiménez García-Herrera, herr kommissionsledamot,
mina damer och herrar! Som de flesta vet är spanjorerna Europamästare i fotboll, och det är trevligt, men
det är inte lika betydelsefullt som det faktum att spanjorerna också är Europamästare när det gäller
organtransplantation.

Utan tvivel är nyckeln till den spanska modellen organisationen på sjukhusen, något vi alla bör inse. I andra
europeiska länder går organ tyvärr förlorade, inte på grund av att familjemedlemmar är ovilliga att ge sitt
samtycke, eller för att den avlidne inte har ett donationskort eller har uttryckt att de inte vill donera sina
organ: de flesta organ som går förlorade i Europa beror helt enkelt på att läkarna inte har tillräckligt med tid
för att ta itu med detta.

Spanien har organiserat detta mycket bättre med transplantationssamordnare. När detta system införs kan
fler människoliv räddas och fler människor kan leva ett sunt liv utan att behöva genomlida dialys och andra
svåra upplevelser. Denna punkt i Andres Perello Rodriguez betänkande måste därför uttryckligen betonas
för medlemsstaterna.

I direktivet behandlas framför allt kvalitet och säkerhet, men också hur de som väntar på organ påverkas. I
dagsläget kan det inträffa att ett organ i en medlemsstat inte kan användas eftersom ingen matchande
mottagare kan hittas tillräckligt snabbt. Om vi har gemensamma kvalitets- och säkerhetsnormer kan vi också
förbättra gränsöverskridande organutbyte i syfte att ge människor hjälp. Det innebär att också detta är en
viktig punkt.

En annan mycket viktig del i direktivet är att vi måste bekämpa handeln med organ. Detta är en fråga som
vi inte bara kan bortse från. Därför har jag och några andra ledamöter bjudit in en expert som har undersökt
organhandel och avsiktligt dödande av människor i Kina för organ till transplantationer. Han kommer att
berätta om detta för oss i morgon. Jag vill be alla mina kolleger att också intressera sig för detta ämne.

Med direktivet och handlingsplanen har vi sänt en tydlig signal. Frivillig donation utan ersättning fastställs
på ett juridiskt bindande sätt, och jag vill tacka alla som har hjälpt oss att uppnå dessa mål.

Karin Kadenbach, för S&D-gruppen. – (DE) Fru talman, fru Jiménez García-Herrera, herr kommissionsledamot,
mina damer och herrar! Jag instämmer med föregående talare och inleder med orden ”livet är vackert”. Denna
mening hör jag om och om igen från min tidigare kollega, vice guvernör Ernst Höger, som drabbades av ett
allvarligt hjärtfel till följd av ett fästingbett, men som hade turen att i december 2004 få ett hjärta genom en
matchande donation. Ernst Höger är fortfarande vid full vigör, han finns bland oss full av energi och han
säger att ”livet är vackert”.

Vi har hört siffrorna i dag: 55 000–-60 000 européer väntar på möjligheten att i framtiden, som Ernst Höger,
kunna säga till oss att ”livet är vackert”. Vi förlorar tolv av dem varje dag på grund av att våra system helt
enkelt inte klarar av att förse dessa människor med organ i tid från en annan plats där de blivit tillgängliga.
Det är därför vår uppgift att tillämpa detta i praktiken. Jag anser att denna handlingsplan är mycket viktig.
Vi måste garantera säkerheten för organdonationer och transplantationer och vi måste också ge de levande
givarna, som vi också behöver lika mycket – jag tänker framför allt på alla dialyspatienter – högsta medicinska
standard. Vi måste också vara mycket starka i vår kamp mot handel med organ – en frivillig och obetald
donation är med andra ord absolut nödvändigt.

Vi måste garantera donatorers samtycke. Vi måste utveckla Europas system så att vi kan minska den stora
skillnaden med en donation per miljon medborgare i många medlemsstater, och nästan 40 donationer per
miljon invånare i Spanien, som är våra europeiska mästare. Vi bör sträva efter att tillsammans med våra
nationella hälso- och sjukvårdssystem genomföra dessa handlingsplaner så snart som möjligt, och att
garantera högsta standard så att de cirka 55 000 som nu väntar kan säga att ”livet är vackert”.

18-05-2010Europaparlamentets överläggningarSV92



Frédérique Ries, för ALDE-gruppen. – (FR) Fru talman! Vi förväntar oss att detta direktiv om organdonation
och transplantation antas i morgon. De cirka 60 000 patienter i Europa som väntar på ett hjärta, lungor, en
lever eller en njure har väntat på denna lag i flera år. Tolv av dem dör varje dag eftersom de har fått vänta för
länge.

Precis som de föregående talarna vill jag betona det utmärkta resultat som vi har uppnått, vilket inte hade
varit möjligt utan samarbetet mellan våra föredragande, Andres Perello Rodriguez och Miroslav Mikolášik,
skuggföredragandena – varav jag är en – och det spanska ordförandeskapet. Jag vill ta tillfället i akt att lovorda
dr Matesanz, som var vår utmärkte guide under vårt besök i Madrid.

Låt oss inte ta miste på målsättningen här. Den viktigaste prioriteringen är att öka antalet organdonationer
i Europa och att, naturligtvis, samtidigt öka kunskapen om donation bland europeiska män och kvinnor.
Skillnaderna talar för sig själva, och de är ganska uppenbara: det finns 34 avlidna donatorer per miljon
invånare i Spanien, 27 i mitt land Belgien, och bara en enda givare i Rumänien. Därför måste vi också utbilda
människor i donationsfrågan och ge potentiella givare tillgång till information. Vi måste också ta bort
administrativa hinder, vilket är nödvändigt, och inrätta en nationell myndighet i alla 27 medlemsstater som
ansvarar för kontrollen av organens kvalitet och säkerhet, från avlägsnandet från givaren till transplantationen.
Vi bör även inspireras – vilket tidigare har sagts – till bättre organisation, som i exemplet med Spanien, där
utvecklingen är kopplad till ett slags tidigt varningssystem som är aktivt genom hela kedjan, från givarens
död till transplantationen.

Direktivets kompromiss, vårt berömda ändringsförslag 106 som sammanfattar vårt arbete, sänder ut rätt
budskap till patienterna: ett budskap om hopp, genom att – efter mycket djupgående diskussioner – tillåta
användningen av organ som inte är optimala i akuta nödsituationer, särskilt genom att uppmuntra till levande
donationer och naturligtvis i de fall där detta är möjligt. Här talar jag i huvudsak om njur- eller leverdonationer.
Dessa donationer är nödvändiga, ökar snabbt och uppmuntras av praktiserande läkare och specialister, men
de representeras fortfarande i genomsnitt av bara 5 procent av donationerna.

Fler insatser och fler samarbeten: det är logiken bakom den handlingsplan som har letts av Andres Perello
Rodriguez. Ett exempel är mitt förslag till ett donationsregister på Internet. Tanken är att man i ett nationellt
eller europeiskt donationsregister kan lägga till en hänvisning till en persons identitetskort eller körkort som
identifierar denne som en givare, vilket möjliggör en snabbare process vid behov.

Jag vill bara kort sammanfatta genom att säga att vi har gjort ett utmärkt arbete och att vi föredrog en etik
relaterad till hopp framför en etik relaterad till förbud.

Satu Hassi, för Verts/ALE-gruppen. – (FI) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka Miroslav Mikolášik
och Andres Perello Rodriguez för deras utmärkta arbete. Den svåraste frågan i samtalen handlade om levande
donatorer. Å ena sidan finns det långa väntelistor med patienter som väntar på en njurtransplantation, å
andra sidan måste vi skydda levande givare och förhindra den illegala handeln med organ och den extrema
exploatering av fattiga människor som är knuten till detta.

Vi uppnådde inte det goda resultat som vi i gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen hade önskat. Den
säkraste lösningen när det gäller de mänskliga rättigheterna för donatorer skulle vara att kräva att
medlemsstaterna inför ett strikt nationellt system för att förhindra den illegala handeln med organ, om
donationer från levande personer ska tillåtas utanför kretsen med familjemedlemmar och nära relationer.
Även om den lagtext som förhandlats fram är något mindre kraftfull i sina mål, hoppas jag att alla EU-länder
kommer att vidta stränga åtgärder för att sålla bort den illegala organhandeln. Enligt Europarådet kommer
5–10 procent av alla transplanterade njurar från den illegala handeln med organ, vilket innebär tusentals
offer varje år. Frivilliga donationer som är gratis är också det säkraste alternativet, även för mottagarna av
organ.

Utan mellanhänder och efterfrågan uppstår inte heller den brottsliga handeln med organ. Det har varit
skrämmande att läsa rapporter om hur organ köps i fattiga länder i Afrika, Asien och även Östeuropa. Det
mest chockerande är rapporterna om att människor faktiskt dödas. Till exempel har australiska
transplantationskirurger fördömt bruket i Kina där man avlivar fångar för deras organ. Vi i EU måste göra
allt vi kan för att förhindra skapandet av en marknad för denna typ av brottslighet.

Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen. – (PT) Fru talman, herr kommissionsledamot, fru Jiménez! Bristen på
organ för transplantation är ett stort problem. Man har redan hänvisat till den åtskilliga gånger och det är
ett stort problem som vi funderar över, både när det gäller folkhälsan och relaterade frågor, t.ex. den ökande
gråa marknaden och organhandeln – det sistnämnda är inte bra för våra sjukvårdssystem eller för våra
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medborgare. Vi måste därför bekämpa detta brott, och ett sätt att göra detta som jag tycker verkar vara
viktigast och mest relevant är genom lagstiftning och förslag som dem som vi diskuterar här i dag. Det är
därför jag vill koncentrera mig på de viktigaste frågorna som tas upp genom dessa två förslag.

Det system som vi har haft hittills uppvisar väldiga skillnader eftersom det saknar dessa två förslag. Skillnader
mellan medlemsstaterna, skillnader mellan de befintliga systemen, skillnader mellan tillgången till organ,
skillnader mellan enskilda personer: jag menar att vi inte kan godta dessa skillnader. Det är därför viktigt att
minska dem ytterligare och det är just det som dessa förslag syftar till. Jag anser dock att ett europeiskt system
som behåller vissa egenskaper i vissa länder, så att de inte tvingas att använda ett strängare system, är svaret
på detta problem. Det arbete som föredragandena Miroslav Mikolášik och Andres Perello Rodriguez har
utfört är oerhört viktigt och bidrar till att lösa det problem som vi står inför.

Om vi pratar om förslag som grundas på, och stöds av, frågor som t.ex. donation, frivillighet, avgiftsfrihet,
konfidentialitet, uppgiftsskydd, spårbarhet, ansvarighet – och här menar jag att parlamentets intresse att
hjälpa till fram till dess patienten är frisk och inte bara med donationen är viktigt – och samarbete mellan
medlemsstaterna, så är vi på rätt spår.

När det gäller donationer mellan levande personer vill jag dock bara nämna att jag är glad över att denna
utvidgning med rättigheter har inkluderats. Uppenbarligen garanteras alla rättigheter och alla villkor, men
det är mycket viktigt att vi går längre än den begränsade familjekretsen, annars skulle detta vara ett annat
sätt att få andra former av orättvisa. Att främja donation som den främsta transplantationskällan, såväl som
att skydda patienternas uppgifter och säkerhet, verkar vara ett skäl gott som något för att vi alla ska samlas
denna förmiddag och rösta för dessa två förslag som är oerhört viktiga för Europeiska unionen.

Anna Rosbach, för EFD-gruppen. – (DA) Fru talman! Jag hoppas att ingen här någonsin ska behöva använda
detta direktiv. 27 EU-länder innebär 27 olika typer av lagstiftning plus personer från tredjeländer som kommit
in på olaglig väg och som, därför att de är fattiga, är beredda att donera en njure för mycket lite pengar. Under
de senaste åren har vi dessvärre sett ett antal exempel på hafsverk som har påverkat både patienterna och
donatorerna. Vi behöver därför samordning på EU-nivå och vi måste naturligtvis se till att både mottagaren
och donatorn får bästa möjliga behandling. I ett par EU-medlemsstater föds man till donator, medan man i
de flesta länder bara kan donera genom att fatta ett aktivt personligt beslut. Vi har alltså en situation med 27
olika typer av lagstiftning och försäkringssystem, vilket inte precis främjar samarbetsmöjligheterna.

Det är ett oerhört komplicerat ämne som vi diskuterar, eftersom vi också måste se till att organens kvalitet
prioriteras högt. Endast av hälsoskäl är det viktigt att vi tar upp frågan om olaglig donation, eftersom vi ofta
inte vet vem donatorn är och därmed inte heller hans eller hennes hälsotillstånd. Det skulle vara mycket
olyckligt om vi fick njurar, hjärtan och andra organ från donatorer med smittsamma sjukdomar, infektioner,
leukemi eller ännu värre sjukdomar. Vi måste därför undersöka organen innan de används. Vi måste vara
säkra på att ingreppen sker på ett säkert sätt, med andra ord att personalen som är ansvarig för själva
operationen är välutbildad inom sitt område och att bästa möjliga övervakning äger rum.

Pilar Ayuso (PPE). – (ES) Fru talman, herr kommissionsledamot, fru Jiménez García-Herrera! Jag vill först
och främst betona det arbete som föredragandena – Miroslav Mikolášik och Andres Perello Rodriguez – har
utfört, och allt det arbete man har utfört för att nå bästa möjliga kompromiss för en transplanationspolitik
i EU.

Jag vill också betona insatserna av det spanska ordförandeskapet och av dr Matesanz, direktör för den spanska
nationella transplantationsorganisationen, eftersom Spanien för närvarande är världsledande när det gäller
donationer, med 34,4 för varje miljon invånare. Detta har endast att göra med den konstanta förbättringen
av organisationen och med de åtgärder som har vidtagits för att öka kunskaperna om organdonation hos
befolkningen.

Vi måste göra detta för hela EU: öka antalet donationer, se till att alla transplantationer görs enligt samma
kvalitetsstandarder och även främja samarbetet mellan alla medlemsstater.

Vi behöver också se till att varje donation är frivillig och inte belönas, med de undantag som listats av
kommissionsledamot John Dalli, för att bekämpa organhandeln, som är helt kopplad till bristen på organ.
Handlingsplanen kan bidra till detta genom att hjälpa till med att lösa bristen på organ och förbättra
allmänhetens tillgång till transplantationer.
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Den lösning som man har uppnått för levande donatorer är mycket viktig, eftersom vi inte får glömma att
levande donationer är kompletterande och har visat sig vara effektiva även om det inte finns något genetiskt
förhållande mellan donatorn och mottagaren.

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Fru talman, herr kommissionsledamot! Att främja, samordna och övervaka
organdonation är våra mål, och det är därför mycket viktigt att vi samlas här för att möjliggöra en utveckling
för organdonationer och organtransplantationer i EU.

60 000 personer – europeiska män och kvinnor – väntar för närvarande på transplantationer i EU och, enligt
våra beräkningar, dör tolv personer varje dag i väntan på transplantation, därför att, samtidigt som 81 procent
av européerna säger att de vill ha organdonationskort, så har bara 12 procent ett sådant. Det handlar därför
först och främst om att harmonisera metoderna genom att följa Spaniens exempel, stjärneleven av de 27.
Organdonationsvolymerna skiljer sig avsevärt mellan länderna. Det handlar därför om harmonisering.

Herr kommissionsledamot! Som ni nämnde tidigare består utmaningen också i att skapa ett europeiskt
nätverk för organdonatorer, vilket skulle göra det möjligt för oss att bättre tillfredsställa EU-medborgarnas
behov.

Det handlar också om att förbättra samarbetet mellan alla medlemsstater. Vi måste se till att vi kan inrätta
nationella myndigheter med ansvar för kontroll av organkvalitet och säkerhet, från uttagning från donatorn
till transplantation. I Frankrike, t.ex., kan en person som väntar på en levertransplantation sålunda få ett
lämpligt organ från Tyskland eller Italien med vetskap om att gemensamma standarder tillämpas i hela EU.

Det handlar också om att bekräfta, som har nämnts, donationens frivilliga karaktär som ett effektivare sätt
att bekämpa organhandel och transplantationsturism och sålunda om att stoppa rika patienter från att åka
utomlands – t.ex. till Kina – för att transplanteras.

Jag välkomnar slutligen handlingsplanen som syftar till att utveckla transplantationer i EU, om vilken vi
också kommer att rösta i dag, och jag tycker att föredragandena har gjort ett utmärkt arbete, särskilt Andres
Perello Rodriguez.

Miroslav Ouzký, för ECR-gruppen. – (CS) Jag vill först och främst uttrycka min förvåning över att en företrädare
för min grupp har avbrutits under den inledande delen av ett anförande på gruppens vägnar. Det var tydligen
bara någon form av misstag.

I mitt tal vill jag berömma båda föredragandenas arbete, vilket jag anser vara mycket värdefullt. Om det finns
något område inom sjukvård och folkhälsa som verkligen är europeiskt, så är det transplantationer. Denna
standard är ett logiskt och mycket välkommet steg. Jag vill också berömma föredragandena för att de har
utelämnat det etiska elementet, vilket naturligtvis ligger inom medlemsstaternas behörighetsområde. Som
redan har sagts här finns det en annan metod och i t.ex. mitt hemland använder vi den tidigare nämnda
principen med förmodat samtycke. Vissa länder kräver å andra sidan uttryckligt samtycke.

Jag menar att detta är en grundsten som kan förbättra och utvidga räckvidden för det befintliga Intertransplant,
och om det har sagts här att detta tydligen är den fösta standarden som kan antas vid den första behandlingen
efter Lissabonfördragets antagande, så gläder det mig. Det gläder mig emellertid ännu mer att detta är ett
ämne som är verkligt europeiskt. Jag värdesätter detta högt.

Talmannen. – När det gäller talarlistan håller man på att undersöka orsaken.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Att öka organens tillgänglighet, förbättra
deras kvalitet och tillgången till dem och göra allmänheten mer medveten om dessa frågor: detta är utskottet
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhets krav för att man ska kunna korta ned väntelistorna för
transplantationer.

Vi måste därför främja bioteknisk forskning och organcirkulation i EU, men vi måste också införa ett
europeiskt donatorkort, förhindra transplantationsturism och stärka vårt motstånd mot den olagliga
organhandeln genom att införa stränga straff för de ansvariga. För att undvika olagliga metoder måste man
som sista utväg överväga levande donationer när det inte finns några andra möjliga alternativ, som t.ex.
donationer från döda personer. Den levande donatorn får inte ta emot någon form av ersättning, förutom
kompensation som täcker besvär till följd av operationen, som ska beslutas genom nationella föreskrifter.

Medlemsstaterna bör också godkänna eller behålla stränga rättsliga åtgärder för transplantationer och levande
donatorer som inte är blodsförvanter, i syfte att göra systemet insynsvänligt och utesluta möjligheten till
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olaglig organhandel eller påtvingade donationer. De måste också säkra ersättningen för sociala kostnader
till levande donatorer och skydda dem mot diskriminering, särskilt från försäkringssystemen.

Parlamentet betonar dock att levande donationer måste betraktas som komplement till donationer efter
döden. Organdonationen måste förbli fullständigt icke-kommersiell och stödja de åtgärder som syftar till
att skydda donatorerna och se till att donationen äger rum på frivillig grund, av altruistiska skäl.

Talmannen. – Herr Ouzký! Jag vill återigen tacka er för att ni har tagit upp detta. Vi har tittat på det. Det var
ett problem med fördelningen som orsakades av vårt datorsystem. Ni kommer sålunda att listas i protokollet
som talare för er grupp. Jag hoppas att detta löser frågan. Tack för att ni påpekade detta.

Elisabetta Gardini (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar, herr kommissionsledamot! I dag
diskuterar vi organtransplantationer vilka utan tvekan är en av de mest positiva utvecklingsaspekterna inom
hälsoområdet, men vilka även skapar en rad problem när det gäller donatorernas och patienternas rättigheter
som man måste ta itu med på etisk, social, rättslig och ekonomisk nivå.

Det handlar om att slå in på en lämplig väg där man tar itu med den allvarliga obalansen mellan behovet av
och tillgången på organ, utan att skada principen för frivillig donation. Målet måste vara att förhindra alla
former av kommersialisering och olaglig handel och garantera kvaliteten och säkerheten hos de organ som
ska användas till transplantationer och införa åtgärder som kombinerar konfidentialitet och spårbarhet. Det
är underförstått att, i samband med gränsöverskridande utbyten och betydande skillnader mellan de
transplantationssystem som används i olika medlemsstater, dessa mål endast kan uppnås genom främjande
av samordningen och samarbetet.

Jag tycker alltså att det är mycket viktigt att upprätta en europeisk databas och anta gemensamma kvalitets-
och säkerhetsstandarder. Vi måste emellertid vara noga med att inte införa alltför stränga bestämmelser eller
skapa ytterligare byråkratiska bördor som gör att den process som pågår inte sker på ett korrekt och
verkningsfullt sätt. Detta skulle inte bara strida emot våra mål …

(Talmannen avbröt talaren.)

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi diskuterar
ett ämne som genom själva sin natur direkt påverkar ett begränsat antal personer i jämförelse med andra
frågor som är viktiga för hälsovården i EU. Å andra sidan är det ett ämne som har rönt allt större intresse av
framför allt två skäl. Det första skälet är att transplantationer uppfattas som en av de mest imponerande
prestationerna inom modern läkarvetenskap. Det andra skälet är att alla medborgare i praktiken är potentiella
donatorer, vilket skapar många frågor av olika karaktär.

Jag vill dessutom betona att mänskligt liv är ovärderligt och att man måste göra allt man kan för att rädda
liv. Statistiken visar att situationen är mycket olika i de skilda medlemsstaterna. I vissa länder har man
upprättat en bra struktur över hela kedjan, medan hälsovårdssystemen i andra länder uppvisar väldiga
skillnader och transplantationer förmodligen hamnar under rubriken ”exotisk läkarvetenskap”. Patienter
som kräver transplantationer i dessa länder tvingas till transplantationsturism, tydligt medvetna om risken
och att de bryter mot lagen och etiken, eftersom deras liv ofta räddas till priset av att ett annat liv tas eller
förstörs genom våld.

Det är viktigt att undvika kommersialiseringen av organdonationen och att kunna garantera att donationen
av organ från levande donatorer är helt gratis, samtidigt som man naturligtvis säkrar tillhandahållandet av
all nödvändig vård och kompensation för inkomstförluster. Det är särskilt viktigt att upprätta ett insynsvänligt
system för övervakning av organ i EU, även efter transplantationen.

Jag tror att det föreslagna direktivet kommer att förbättra tillgången till organ för EU-medborgare som kräver
transplantation, öka förtroendet för donationssystemet och främja utbytet av bästa metoder som kan tillämpas
på överstatlig nivå.

Marina Yannakoudakis (ECR). – (EN) Alla stöder direktiv som syftar till att rädda liv, och jag vill gratulera
föredraganden till hans arbete med ett betänkande som verkar enkelt i grunden men som i själva verket är
komplicerat när man går ned på detaljnivå.

Inom området donationer efter döden finns det känsliga frågor att ta itu med, t.ex. etik, den avlidnas familjs
ställning, frågan om huruvida donationskort ska vara obligatoriska och, förvisso, om huruvida det ska finnas
ett europeiskt donationskort. Alla dessa områden måste hanteras med respekt, eftersom det inte finns något
sätt som är rätt eller fel.
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Området levande donationer har varit det mest utmanande. Det finns en viktig linje som inte kan korsas och
denna linje garanterar att levande donationer kan göras gratis och utan ekonomisk vinst.

Direktivet har uppnått en balans mellan att garantera hög kvalitet för donationer efter döden, samtidigt som
man uppmärksammar behovet av levande donationer. Direktivets styrka ligger i att man inser att endast
donationer efter döden inte kan ge den tillgång på organ som behövs och att man därför har upprättat
kontroller och riktlinjer för att se till att levande donationer utförs på ett korrekt sätt, där man skyddar både
donatorn och mottagaren och ser till att det sker gratis och frivilligt …

(Talmannen avbröt talaren.)

Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det finns
en person i min personal som behöver en organtransplantation. Jag har sett hur nöjd han var över att kunna
dra nytta av detta. Jag såg emellertid också hur han väntade och hur hans livskvalitet begränsades. Det är
därför viktigt att vi nu antar detta förslag. 1 000 patienter dör i Tyskland varje år – och det är ett faktum –
eftersom det inte finns några tillgängliga organ, och det är därför viktigt att rätta till denna brist och kunna
garantera kvalitet. Detta är mycket viktigt för samhället.

I EU har vi de bästa förhållandena för att kunna göra betydande förbättringar, tack vare den inre marknaden
och EU-institutionerna. Låt oss dra nytta av dessa förhållanden. Jag är verkligen glad över att vi har skrivit
in i direktivet att donationer måste vara frivilliga och gratis, för att på så sätt se till att vi behåller den mänskliga
värdigheten.

När det gäller donatorerna vill jag uppmana kommissionen – den har redan bevisat detta flera gånger – att
skapa en diskussions- och informationskultur i EU, så att acceptansen bland medborgarna stärks. Jag tror
egentligen inte att vi måste harmonisera de olika systemen. Vi måste emellertid samordna dem och jag menar
att utnämningen av en transplanationssamordnare på sjukhus är ett viktigt steg.

(Talmannen avbröt talaren.)

António Fernando Correia De Campos (S&D). – (PT) Fru talman, fru Jiménez, herr kommissionsledamot!
Möjligheten att byta ut ett försämrat mänskligt organ mot ett fungerande organ från en annan person, och
förhindra att detta stöts bort, är en av den moderna läkarvetenskapens största framgångar. Europeisk
benchmarking visar på skillnader. Den visar att genomsnittliga länder som Portugal klarar sig mycket bra
vid sådana jämförelser och att större länder som t.ex. Spanien i dag erkänns som ledare när det gäller
organisation och bästa metoder.

Det finns vissa principer och metoder som måste skyddas. För det första stärkandet av vetenskapliga kunskaper
och information som får ett ökat antal donatorer att donera medan de fortfarande lever och gör donation
efter döden allmän. För det andra, förbud mot kommersiella donationer inte bara i medlemsstaterna, utan
även utanför EU, förbud mot transplantationsturism och bekämpande av organhandel. För det tredje, aktivt
främjande av donationer i sjukhus för att klara av brist på organ.

Slutligen, att garantera likvärdig tillgång till transplantationer för alla dem som behöver och har rätt till en
enligt harmoniserade kliniska kriterier, samtidigt som man följer principen om allmän tillgång till hälsa: ett
paradigm för det sociala Europa som vi är stolta över. Mina gratulationer till föredragandena för deras arbete.

James Nicholson (ECR). – (EN) Fru talman! Jag vill först och främst tacka båda föredragandena, som har
arbetat mycket hårt med dessa betänkanden och tillsammans har producerat ett utmärkt resultat och dessutom
en konkret plan för organdonation och organtransplantation i EU.

Vi känner alla mycket väl till siffrorna – tusentals personer i EU behöver nya organ varje år. Mot bakgrund
av detta är jag glad över att se att vi kommer att göra samordnade insatser för att öka antalet organdonatorer
genom att främja olika former av registreringssystem och stärka vårt samarbete över gränserna, så att vi kan
göra bästa möjliga matchning mellan donatorer och mottagare. Den viktigaste frågan för mig är att öka
kunskaperna, och jag menar att dessa betänkanden kommer att bidra till detta.

Jag är också glad över att vi i dessa betänkanden har betonat huvudprinciperna att organdonation alltid bör
vara altruistisk, frivillig och icke-kommersiell. Detta är viktigt om vi ska kunna få folk att donera och kunna
garantera kvaliteten och säkerheten i systemet. Många liv har räddats. Många fler kan räddas. Jag stöder detta
betänkande.
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Theodoros Skylakakis (PPE). – (EL) Fru talman! Det direktiv vi debatterar i dag kommer att beröra allt fler
människor under de kommande åren i takt med att medicintekniken och genetiken gör nya framsteg. I dag
kan vi i praktiken inte förutse hur stort antal transplantationer som förr eller senare kommer att omfattas
av det här direktivet. Det kan bli betydligt viktigare än vi föreställer oss.

Därför är det mycket bra att texten har en gedigen grund som bygger på altruism och frivillig donation och
att den kräver att medlemsstaterna inför mycket stränga förfaranden. En nackdel med den kompromiss som
vi kommer att rösta om är att den vattnar ur kontrollerna jämfört med den text vi ursprungligen röstade om.
Nu sägs det att det antingen kommer att ske en kontroll eller en ”revision”, medan den ursprungliga texten
innehöll bestämmelser om både kontroll och utvärdering av organisationer som ska genomföra
transplantationer och tillhandahålla organ. Detta är en svaghet och jag hoppas och tror att den inte är allvarlig.
Jag anser dock att det är viktigt att peka på detta, eftersom öppenhet är avgörande när det gäller
transplantationer.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Fru talman! Transplantationer och transplantationsverksamheten behöver
starkt stöd från oss. Bättre organisation och samordning som en del av hälso- och sjukvården är en viktig
prioritering. Det är dock oerhört viktigt att öka samhällets förtroende för denna gren av den medicinska
vetenskapen, framför allt för att det med jämna mellanrum i nyhetsrapporteringen i Europa förekommer
beskrivningar av olika typer av missförhållanden, inklusive olaglig handel med organ från okända källor.

Som offentlig åklagare i Polen ledde jag en undersökning där en rad missförhållanden när det gäller
införskaffandet av organ upptäcktes, vilket inkluderade olagliga utbetalningar till läkare, som motiverade
dem att söka information om donatorer med misstänkt hjärndöd. Genom att tillhandahålla information om
en enskild donator kan läkare i Polen tjäna mer än en månadslön.

När det gäller transplantation måste samhället se till att allt görs i enlighet med lagen, öppet och utan dolda
intressen och att detta viktiga medicinska ingrepp inte används som täckmantel för andra ändamål än att
rädda människoliv. Det är helt avgörande att det finns ett förtroende.

Françoise Grossetête (PPE). – (FR) Fru talman, minister, kommissionsledamot! I dag för vi en debatt som
tydligt visar att det finns alarmerande fakta och att vi för att kunna anta denna utmaning måste stärka utbytet
av organ över gränserna så att man får till stånd en koppling mellan donatorer och mottagare. Det visar
också, med tanke på hur långa väntelistorna är, att om man inte vidtar dessa åtgärder innebär det att chansen
är mycket liten att patienterna får de organ de behöver.

Gemensamma bindande normer för donationernas kvalitet och säkerhet i de 27 medlemsstaterna måste
absolut antas för att förbättra utbytet över gränserna och öka antalet donationer. Därför behövs det ett
europeiskt ramverk på det här området.

Självfallet måste vi vara oerhört vaksamma vad gäller frågan om olaglig handel med organ. Alla åtgärder
måste vidtas för att bekämpa maffialiknande nätverk och transplantationsturism. Man måste dock vara
försiktig så att man inte förhindrar donationer från levande donatorer, något som måste vara en fråga om
fria och väl underbyggda val. Vi måste garantera principen om fria transplantationer och förhindra att
potentiella donatorer utsätts för press.

Vi måste därför uppmuntra de patienter som av fri vilja vill donera sina organ för att rädda liv, eftersom
riskerna för avvisande under den här typen av transplantationer är betydligt lägre än när organen kommer
från avlidna donatorer.

Jag vill också varna dem som av etiska skäl vill begränsa organdonationer från levande donatorer i Europa
och som hävdar att det föreligger risker för organhandel. Donation av organ från levande donatorer måste
framför allt vara strikt reglerad och det är den enda lösningen.

David Casa (PPE). – (MT) Fru talman! Som kommissionsledamoten nämnde finns det cirka 56 000 personer
som väntar på en organtransplantationsoperation inom EU. I många av de här fallen kan det, som påpekats,
innebära skillnaden mellan liv och död och därför anser jag att detta är en viktig utveckling som kräver
fortsatt diskussion. Åtgärderna kommer inte att direkt öka det antal organ som kan transplanteras, men
införandet av gemensamma förfaranden inom medlemsstaterna bör öka förtroendet mellan länderna och
tillförlitligheten, vilket i sin tur kommer att leda till en ökning av antalet organdonationer både inom och
mellan länderna.

En del av de problem som nämns i betänkandet, t.ex. organhandel, kan inte lösas direkt. Jag uppskattar dock
den föredragandes insatser för att öka medvetenheten i den här frågan och jag hoppas att detta bifogas till
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slutdokumentet på ett icke-bindande sätt. Sammanfattningsvis vill jag gratulera kommissionsledamot Dalli
och de föredragande för det goda arbete de åstadkommit detta känsliga ämne.

Daciana Octavia Sârbu (S&D). – (RO) Transplantationer och organdonationer räddar liv och förlänger
livet för tusentals europeiska medborgare varje år. Det är beklagligt att tusentals andra patienter dör medan
de väntar på en transplantation, trots att det finns kompatibla donatorer tillgängliga inom EU. Detta är ett
svårt och kontroversiellt ämne, som väcker viktiga frågor. Parlamentet bekräftar genom detta betänkande
en gemensam ståndpunkt, nämligen att eventuella kommersiella inslag i den här processen som kan leda
till försäljning och köp av organ är olagliga.

Det är viktigt för oss att godkänna och införa ett effektivt system så snabbt som möjligt, inte bara för att vi
räddar patienternas liv, utan också för att ett sådant system minskar efterfrågan på organ som i annat fall
skulle införskaffas illegalt i vinstsyfte och till och med mot donatorernas vilja.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Fru talman! Jag vill gratulera alla till det här initiativet, eftersom
det innebär att livet kan förlängas för många människor och för att det gör solidaritet och broderskap till
något mer än bara ord.

Baskien – Euskadi – har världsrekordet när det gäller organdonation. 2009 hade vi en frekvens av
38,5 donationer per miljon invånare. Detta innebär att varje år genomför vi 60 njurtransplantationer och
30 levertransplantationer per miljon invånare. I USA är motsvarande siffror 54,7 och 21,4, i Europa 35,1
och 13,4 och i Spanien är de 48,8 och 24,6.

Denna framgång beror på det behandlingsprotokoll som används på sjukhusen för att säkra donationerna
och en process med ökad organisation och ökad medvetenhet. Detta är de två idéer vi måste stödja. Det beror
också på det arbete som inleddes 1986, då ett regionalt samordningssystem för transplantationer skapades:
ännu ett exempel på hur regionerna kan bidra till EU.

Frieda Brepoels (Verts/ALE). – (NL) För cirka två år sedan antog Europaparlamentet Adamou-betänkandet
med en överväldigande majoritet. I betänkandet diskuterades för första gången riktlinjer på EU-nivå inom
området organdonation och transplantation. Jag hade det stora nöjet att få vara delaktig i detta som en av
skuggföredragandena.

I dag noterar jag med stor tillfredsställelse att den föredragande, herr Mikolášik, och hans skuggföredragande,
har gjort ett utmärkt jobb och har under denna korta tid lyckats få till stånd en överenskommelse med rådet
vid förstabehandlingen. De viktigaste punkterna från det två år gamla betänkandet har till stor del tagits med
och man har byggt vidare på dem. Jag hoppas därför att det här direktivet och handlingsplanen leder till en
ökning av antalet organdonatorer inom EU, så att patienterna slipper hamna på väntelistor.

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Fru talman! Jag skulle vilja ha lite vägledning från den föredragande i två
frågor. Det ena är frågan om ”presumtion om samtycke”-systemet och ”presumtion om avsaknad av
samtycke”-systemet. Som jag förstår det existerar de här två systemen fortfarande samtidigt i medlemsstaterna.
I det ena systemet antar man att den avlidne donatorn skulle ha samtyckt till transplantationen. Det verkar
vara uppenbart att detta är ett mycket mer effektivt system om man utgår från antalet transplantationer som
görs tillgängliga. Borde man inte rekommendera att alla medlemsstater använder ”presumtion om
samtycke”-systemet?

Det andra är anonymitet kontra spårbarhet. Det tycks föreligga en konflikt mellan dessa ytterligheter. Vilka
är problemen här? Vad är anonymitet och spårbarhet?

Alf Svensson (PPE). - Fru talman! Cirka 95 procent av oss människor vill ha ett organ transplanterat till oss
om det förlänger livet. Men inte mer än ungefär hälften av oss är beredda att släppa till organ. Här krävs det
alltså politisk opinionsbildning.

Kan samordningen förbättras? Ja, absolut! Ett hjärta som opererats ut ur den avlidnes kropp är enbart dugligt
under fyra timmar. Så har det varit. Men i dag är det dugligt upp till 24 timmar om vi vill använda modern
medicinsk teknik som finns för transplantation.

I dag finns det också medicinsk kunskap att, enkelt uttryckt, tvätta eller rekonditionera lungor och göra dessa
möjliga för transplantation på ett helt annat sätt än tidigare. Lungorna lever som bekant två timmar efter det
att döden inträtt.
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Låt oss driva på att faktisk kunskap blir praktiskt nyttjad. Det är en grundförutsättning menar jag för att
samordningen ska kunna bli reell och inte bara något som vi pratar om.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Tack så mycket för att jag får möjlighet att tala. Jag skulle vilja
återvända till vad jag anser är en grundläggande fråga.

Inom EU:s olika medlemsstater används mycket olika metoder för att identifiera potentiella donatorer. I
vissa länder krävs ett skriftligt samtycke från den potentielle donatorn, medan man i andra länder antar att
om det inte finns några invändningar kan ett organ tas från donatorn. De här åtgärderna påverkar naturligtvis
antalet donatorer på ett avgörande sätt. I anslutning till detta skulle jag vilja fråga företrädaren för
kommissionen om kommissionen inte mer aktivt borde stödja den andra lösningen, där skriftligt samtycke
inte krävs? En situation där organ kan tas från personer som inte uttryckt några invändningar skulle vara
tillräcklig för att skapa en radikal ökning av antalet donatorer.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Drygt 55 000 patienter väntar på
en organtransplantation. Varje dag dör nästan tio personer medan de väntar.

Organtransplantation – ja, självfallet, men endast verkligt frivillig donation, med ett skriftligt intyg om
samtycke och utan betalning, för att kunna motverka den olagliga handeln med organ och självfallet baserat
på största möjliga kvalitet och säkerhet för de berörda.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Jag är glad över att frågan om organdonation och
transplantation är en prioritet för det spanska ordförandeskapet, eftersom man kan säga att det är en fråga
om liv och död. Trots det faktum att antalet transplantationer ökar varje år, minskar inte antalet personer
som väntar på en transplantation.

Trots ökad social medvetenhet finns det enorma skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller donationer
och transplantationsverksamhet. Därför är det mycket viktigt att inte bara etablera en europeisk modell för
donationer och transplantation där man använder bästa praxis och lösningar, utan också att öka den sociala
medvetenheten och acceptansen. Därför är jag glad att förebilden för de föreslagna åtgärderna är Spanien,
som har uppnått de bästa effekterna, både när det gäller antalet donatorer och antalet utförda transplantationer,
men också när det handlar om att skapa ett mycket starkt socialt stöd för idén om organtransplantation och
donation.

Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Fru talman, fru Jiménez García-Herrera! Låt mig börja med att säga
att jag kommer från Kantabrien, en liten region i Spanien med en frekvens av 61 donationer per miljoner
invånare, den högsta i Spanien och i Europa. Jag vill gratulera herr Perello och herr Mikolášik till det här
betänkandet och för att de stödjer detta förslag till direktiv som har uppstått som ett svar på organbristen
inom EU.

Framgången för den spanska modellen kan vara användbar för övriga EU, med inslag som nationella behöriga
myndigheter, möjlighet att spåra organ och levande donatorer.

Jag skulle också vilja gratulera det spanska ordförandeskapet för det starka stödet för denna fråga, som är en
av deras prioriterade frågor.

Som ni känner till finns det i dag nästan 56 000 patienter på väntelistorna. Donationsfrekvensen och tillgången
på organ varierar avsevärt mellan olika europeiska länder. Bristen på organ är en avgörande faktor som
påverkar transplantationsprogrammen. Den goda praxis som kan uppnås leder till betydligt större fördelar
i vissa medlemsstater än i andra. Av det skälet är det avgörande att detta betänkande antas i syfte att förbättra
situationen i alla medlemsstater.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Fru talman, fru Jiménez García-Herrera, kommissionsledamot, mina damer
och herrar! I dag nekas ofta människor rätten till en transplantation. Att nekas denna rätt är kanske det mest
problematiska tillståndet när det gäller socialt välmående, inte minst på grund av de psykologiska
konsekvenserna. Trots detta finns det en kronisk skillnad mellan antalet personer på väntelistan och antalet
patienter som genomgår en transplantation. Dessutom är donationsförfarandet mycket känsligt när det
gäller hälsofrågor och juridiska frågor och försvagas ofta av förfaranden som i allmänhet är besvärliga och
långsamma. Vi borde i stället stärka samhällets stöd.

EU måste därför förbinda sig att garantera verklig solidaritet och frivilligt agerande som inte gör förfarandet
mindre strängt genom att förbättra professionaliteten och själva donationskulturen. Att anta gemensamma
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kvalitetsnormer är därför ett definitivt steg framåt och måste betraktas som positivt på vägen mot ett mål
som Världshälsoorganisationen kan bidra ytterligare till.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Fru talman! Jag har följt den här debatten noggrant. Ord skapar bilder hos
människor. I dag har vi upprepade gånger hört om den olagliga handeln med organ – om en olaglig aktivitet
och om handel. Jag menar att det här direktivet tydligt uttalar att handel med organ i sig är en olaglig aktivitet.
Vi får inte sända en signal om att handel med organ skulle kunna vara laglig under vissa omständigheter.

Jag skulle vilja be medlemsstaterna att när de möter medierna understryka att vi vill ha organdonation, med
andra ord en aktivitet där en part har en vilja att hjälpa någon att leva längre, men där det inte förekommer
någon kompensation annat än tacksamhet. Då kan det inte förekomma någon olaglig handel med organ,
eftersom handel med organ inte är tillåten. Det finns bara organdonation.

Trinidad Jiménez García-Herrera, rådets tjänstgörande ordförande. – (ES) Fru talman, kommissionsledamot,
mina damer och herrar! Jag vill tacka samtliga politiska grupper och alla som har uttryckt sitt stöd och för
den konstruktiva tonen i deras anföranden. Jag vill också säga att jag är nöjd, eftersom genom den
överenskommelse vi får till stånd här i dag, i denna debatt, slutför vi en process.

Utöver svårigheten att lagstifta om tekniska aspekter som skulle kunna variera när nya tekniska framsteg
görs har vi också behövt hantera de praktiska svårigheterna med att tillämpa Lissabonfördraget under dessa
sex månader. Det spanska ordförandeskapet vill därför tacka alla europeiska institutioner – parlamentet,
kommissionen och rådet – och alla medlemsstater för deras samarbete när det gäller att slutföra denna
uppgift. Det har varit en uppgift som handlat framför allt om flexibilitet och anpassning, men även om ansvar
och en önskan om konsensus, något som vi sett prov på under denna eftermiddag.

Vi har lyckats göra EU mer effektivt och relevant för medborgarna och det ska vi vara nöjda med. Men som
ni vet avslutas inte arbetet genom att detta direktiv antas. Tvärtom: Vi måste fortsätta att arbeta för att se till
att den vilja att skydda folkhälsan som vi eftersträvat och lyckats skapa upprätthålls när den överförs.

Vi måste fortsätta arbeta för att generera mer solidaritet och behålla det sociala värde som alla som har varit
delaktiga i att skapa och lansera det här direktivet önskar. Vi har också mycket arbete kvar att göra när det
gäller handlingsplanen, som erbjuder oss en unik möjlighet till kontinuerligt lärande, anpassning och
förbättring.

Tack än en gång till alla grupper i parlamentet för deras stöd, deras ton och deras konstruktiva inställning.
Tillsammans kan vi åstadkomma detta. Det har vi redan gjort.

John Dalli, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Som en följd av det mycket goda samarbetet mellan
kommissionen, parlamentet och rådet är jag övertygad om att vi nu är överens i alla viktiga frågor. Jag vill
än en gång gratulera och tacka herr Mikolášik och herr Perello Rodriguez för deras insatser.

Jag anser att genom att garantera höga kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ kommer det
föreslagna direktivet att vara till stor gagn för patienter i Europa. Direktivet ger en jämförbar säkerhetsnorm
inom hela EU och ökat förtroende för transplantationssystemen. Jag är övertygad om att det föreslagna
direktivet ger rätt balans mellan medborgarnas personuppgiftsskydd och organens spårbarhet och indirekt
bidrar i kampen mot organhandel.

Detta är inte lösningen på alla problem inom området organtransplantationer, men det här direktivet ger
ett ramverk, förtydligar ansvarsgränserna och ställer upp vissa normer. Mer måste dock göras när det gäller
att organisera våra sjukhus, samla in och sprida information, skapa en korrekt kategorisering av organ och
ta fram åtgärder mot olaglig handel. När det gäller det sistnämnda bidrar spårbarheten i stor utsträckning
till att hantera denna fråga, men detta beror på hur medlemsstaterna hanterar efterlevnaden av direktivet.

Medlemsstaterna ges betydande flexibilitet och vi hoppas att alla medlemsstater tillmäter denna fråga den
betydelse den förtjänar. De behöriga myndigheter de måste bygga upp ska vara rätt utrustade och ha tillräckliga
resurser för att garantera korrekt datainsamling och kontroll, spårbarhet, övervakade normer, kategorisering
av organ och av transplantationer och för att genomföra en effektiv övervakning och rapportera biverkningar
och reaktioner som hjälper oss att minimera risken i framtiden.

Talmannen, rådets tjänstgörande ordförande, parlamentsledamöter! Det framgår av parlamentsledamöternas
inlägg under denna debatt att den kompromisstext som i dag föreligger besvarar allas frågor. Tack för era
synpunkter, ert samarbete och ert stöd.
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Analystabell för ändringsförslagen för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvalitets-
och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation

(KOM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

Föredragande: Miroslav Mikolášik (PPE)

Ändringsförslag:

Direkt accepterade: ändringsförslag 106 (texten i sin helhet, block nr 1, kompromissförslag). Kommissionen är
för antagandet av kompromisstexten från övriga lagstiftare

Miroslav Mikolášik, föredragande. – (SK) Jag vill tacka er för era bidrag till denna diskussion och uttrycka
min fasta övertygelse – som jag tror att vi alla delade under förhandlingarna – om att det här direktivet inte
omfattas av politiska kontroverser, eftersom det handlar om människor, om patienter och om att rädda liv.

Min uppfattning är att fler organ och fler patienter som man lyckats bota innebär att fler människor återgår
till ett fullt liv, återvänder till sina familjer och till nya jobb eller går tillbaka till gamla jobb, vilket innebär en
avgörande förbättring av deras livskvalitet.

Öppenhet, tillgänglighet, säkerhet, kvalitet, altruism, fler levande donatorer, betalningsfri och frivillig donation
– detta är de principer som finns med i det här direktivet.

Jag anser att det här direktivet också kommer att ge fler organ, tack vare ett bättre samarbete och utbyten
över gränserna mellan enskilda länder och att det kommer att föra samman EU:s medlemsstater på ett nytt
och grundläggande sätt.

Genom det här direktivet menar jag att vi alla bidrar med något som vi föresatte oss redan i början: mer
konsensus, mer kärlek, mer samarbete och framför allt lyckligare patienter.

Andrés Perello Rodríguez, föredragande. – (ES) Fru talman! Att parlamentet under den svåra kris som
Europa och världen genomgår just nu har kunnat anta det första direktivet vid första behandlingen sedan
Lissabonfördraget trädde i kraft säger en del om parlamentets känslighet. Det ökar också förtroendet för de
demokratiska institutionerna och visar att parlamentsledamöterna vill gå vidare och göra framsteg i samma
takt som vetenskapen och med samma grad av vilja och starka solidaritet som det europeiska samhället.

Jag vet inte om vi har gjort det alltför bra eller om vi hade kunnat göra mer, men jag vill skingra alla tvivel
som kan ha uppstått. Det jag är säker på är att vi uppfyller allt vi kommer att anta här i parlamentet, vi
kommer att ge människor möjligheten till ett längre liv och förhindra att eventuella brott som gäller
organhandel begås inom EU. De här brotten kan begås på andra håll i världen, men så är absolut inte fallet
inom EU.

Om de här tvivlen kvarstår hos någon, på grund av något anförande – vilket ledamöterna uttryckt – vill jag
skingra dem. Det var inte vår uppgift. Vi har försökt att ta hänsyn till allas samveten, till etiska och moraliska
åtgärder, utan att tappa bort det grundläggande målet: Att inte någon enda europé ska gå miste om den
transplantation de behöver för att överleva, eftersom vi kan få till stånd fler transplantationer och därmed
minskad organhandel.

Avslutningsvis vet jag inte om vi har lyckats lugna allas samveten genom det arbete vi gjort, men jag är helt
övertygad om att vi kommer att rädda många liv. Det var vår uppgift och det är det vi gjort.

Talmannen. – Den gemensamma debatten är avslutad.

Omröstningen äger rum onsdagen den 19 maj 2010.

(Sammanträdet avbröts klockan 16.25 och återupptogs klockan 16.30.)

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Jim Higgins (PPE), skriftlig. – (EN) Jag välkomnar den nya lagstiftningen som reglerar kvalitets- och
säkerhetsnormer för organdonation inom EU. Framför allt när det gäller de praktiska åtgärderna för att bidra
till att se till att livräddande organ inte går till spillo, t.ex. genom att skapa en organdatabas som omfattar
hela EU. Den nya lagen kommer att rädda många liv och optimera de organ som doneras genom att tillåta
att medlemsstaterna delar med sig av organen. Innan denna lagstiftning fanns gick ett donerat organ till
spillo om det inte fanns en lämplig mottagare inom en viss medlemsstat. I dag kan organet doneras till någon
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av de 56 000 EU-medborgare som väntar på transplantation. Denna lagstiftning utgör ett viktigt ramverk
som respektive medlemsstat måste utveckla. När det gäller Irland behöver vi en fristående myndighet som
övervakar transplantationerna och insamlingen av donerade organ. I dag är Irland och Malta de enda länderna
i EU som inte har en transplantationsmyndighet som maximerar organanvändningen. För att kunna eliminera
väntelistorna för patienter som väntar på organ, ett av de primära målen med resolutionen, måste vi höja
profilen för organdonation bland EU:s medborgare – i Irland kan detta göras genom att man inför ett statsstött
program för att öka medvetenheten.

ORDFÖRANDESKAP: ANGELILLI
Vice talman

13. Institutionella aspekter på Europeiska unionens anslutning till Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna - Konferensen för översyn av Romstadgan för den internationella
brottmålsdomstolen i Kampala i Uganda (debatt)

Talmannen. - Nästa ärende är den gemensamma debatten om

– betänkandet från Ramón Jáuregui Atondo, för utskottet för konstitutionella frågor, om institutionella
aspekter på Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (2009/2241(INI)) (A7-0144/2010) och

– rådets och kommissionens uttalanden om konferensen för översyn av Romstadgan för den internationella
brottmålsdomstolen i Kampala i Uganda.

Ramón Jáuregui Atondo, föredragande. – (ES) Fru talman, kommissionsledamot, herr López Garrido! Jag
anser att detta är en viktig dag. Jag vet att det finns många viktiga dagar här i parlamentet, men jag anser
verkligen att sedan Lissabonfördraget antogs den 1 december 2009 har EU:s mandat för att ansluta sig till
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna varit en av de
viktigaste punkterna i processen för europeisk integration.

Jag menar därför att vi upplever kulmen på en långvarig ambition som är en del av den historiska processen
för europeisk integration, eftersom mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, demokrati och rättssystemet
är en grundläggande del av vad som till stor del har varit den historiska processen för europeisk integration.

Det betänkande vi kommer att anta i morgon förverkligar detta mandat, som EU har haft sedan
Lissabonfördraget krävde anslutning till konventionen. Jag skulle vilja sammanfatta innehållet i detta
betänkande baserat på tre huvudidéer.

För det första skulle jag vilja peka på att det inte bara är medlemsstaterna som skyddar de mänskliga
rättigheterna. Nu är det EU som skyddar de mänskliga rättigheterna, med sin nya juridiska person i enlighet
med Lissabonfördraget. Det är EU-lag och det är utvecklingen av en EU-stat som medlemsstaterna kan uppnå.
Det kan de göra om de följer principerna i Europeiska konventionen och underordnar sig en domstol som
är extern i förhållande till EU och till medlemsstaterna och som garanterar att dessa principer alltid och
överallt uppfylls.

Den andra idén handlar om att förse EU-medborgarna med en ny lag och en ny domstol: EU-medborgarnas
rätt att vända sig till denna domstol för att garantera att de rättigheter som fastslås i konventionen uppfylls
i relation till EU eller medlemsstaterna när de inför EU-lagstiftning.

Också EU:s aktiviteter som rör utrikespolitik, polisverksamhet, säkerhet utanför våra gränser och
internationellt samarbete omfattas av principerna i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.
Vad innebär detta? Min uppfattning är att det är ett viktigt steg framåt, historiskt sett, i integrationsprocessen
och i att bygga upp föreställningen om den europeiska idén om mänsklig värdighet som motsvarar
EU-medborgarnas krav.

Det innebär också att vi stärker det europeiska systemet för skydd för de mänskliga rättigheterna eftersom
det jämte stadgan om de grundläggande rättigheterna och Lissabonfördraget skapar en grund, ett juridiskt
skyddande ramverk som är nästan perfekt och därmed det mest avancerade i världen. Det stärker också EU:s
trovärdighet gentemot tredjeland, eftersom EU i sina bilaterala relationer alltid har krävt att andra lever upp
till de mänskliga rättigheterna.
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I detta betänkande beskrivs institutionella och juridiska aspekter som jag inte kommer att ta upp nu. Det jag
vill göra är att här och nu peka på att en process inleds, eftersom kommissionen nu, i kombination med detta
betänkande som tagits fram av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor och utskottet för utrikesfrågor, har en ståndpunkt, ett förhandlingsramverk som gör det möjligt för
kommissionen att komma tillbaka till parlamentet för att anta denna överenskommelse och som kommer
att göra det möjligt för medlemsstaterna att ratificera anslutning till Europeiska konventionen. Jag vill tacka
fru Reding för att kommissionen så snabbt antagit mandatet för förhandlingar och Europeiska rådet, som
kommer att göra det inom kort. Jag vill också tacka fru Gál och herr Preda för deras samarbete i de två
utskotten. Mina damer och herrar, jag anser att detta är stora nyheter.

Diego López Garrido, rådets ordförande. – (ES) Fru talman! Som Ramón Jáuregui sade är den debatt som vi
ska ha nu, jämte den vi just haft, utomordentligt viktig. Jag tror att mänskligheten tar ett historiskt steg framåt
när försvar av de mänskliga rättigheterna inte bara blir ett ansvar för stater, vilka är och har varit de traditionella
politiska aktörerna under de senaste århundradena, utan något som när det gäller att försvara mänskligheten,
går utanför staternas gränser och upprättar en rad mekanismer och institutionella garantier för att bättre
försvara deras universella värden.

Den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, vilken förmodligen är en av de största skatter
som Europa äger, och Internationella brottmålsdomstolen som sträcker sig utanför Europa, är exempel på
denna utveckling mot globalisering och försvar av mänskliga rättigheter som sker i vår tid.

I fråga om den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna finns det föga att tillägga till det tal
som Ramón Jáuregui höll och till hans utmärkta betänkande, vilket utarbetades tillsammans med Cristian
Dan Preda och Kinga Gál, föredragandena för yttrandet om frågan om EU:s undertecknande av den europeiska
konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Jag skulle vilja återupprepa många av de saker som Ramón Jáuregui yttrade och påpeka att undertecknandet
av konventionen utgör ett inslag av europeisk integration, vilket följaktligen stärker EU. Dessutom kommer
det att samverka med det nya större element som införts av Lissabonfördraget, nämligen Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna, och de kommer att fungera tillsammans. Detta är en av uppgifterna
– inte bara politiska utan också tekniska uppgifter – för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
och Europeiska unionens domstol utan att inkräkta det minsta på deras behörighet.

Dessutom ökar detta initiativ, vilket stadgas i Lissabonfördraget, också EU:s trovärdighet i att försvara de
mänskliga rättigheterna, eftersom vi inte ber EU-länder utan europeiska länder att bidra till att stärka den
europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Med andra ord ber vi dem att garantera att de
rättigheter som fastlagts i konventionen respekteras och skyddas och på detta sätt omfattas EU självt, inte
bara dess medlemsstater, av behörigheten för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Detta
ökar vår trovärdighet som det i Ramón Jáureguis betänkande mycket riktigt konstateras.

I fråga om Internationella brottmålsdomstolen tror jag att detta är en tid som vi också kommer att beskriva
som ”historisk” och av viktig politisk betydelse, för om några dagar ska översynskonferensen för Romstadgan
hållas. Detta är den enda obligatoriska konferensen som måste genomföras för att se över Romstadgan om
det är nödvändigt och utvärdera det ytterst viktiga framsteg som Internationella brottmålsdomstolen utgör.

Detta är följaktligen en ytterst betydelsefull händelse som i dag prövas i kommittén för utrikes- och
säkerhetspolitik och i morgon kommer att diskuteras i Ständiga representanternas kommitté (Coreper). Vi
hoppas att rådets resolution kommer att antas nästa vecka så att vi kan delta i den mycket positiva utvärdering
av Internationella brottmålsdomstolen som andra stater gjort, till exempel de latinamerikanska stater vilka
deltar i Sydamerikanska nationernas union (Unasur).

Vi talar om en internationell brottmålsdomstol som representerar ett åtagande att försvara de mänskliga
rättigheterna och således att beivra brott mot mänskligheten på universell nivå. Detta är ett åtagande som
har gjorts av EU och av dess medlemsstater. Jag skulle vilja påminna om den gemensamma ståndpunkten
2003, handlingsplanen 2004 och också om EU-avtalet om samarbete med domstolen 2006. Alla EU:s
medlemsstater är nu parter i Romstadgan och följaktligen underställda Internationella brottmålsdomstolen.

Jag anser att detta är ytterst viktigt för att framhäva den roll som Internationella brottmålsdomstolen spelar
i världen och EU:s åtagande att stärka den. Internationella brottmålsdomstolen är för närvarande i huvudsak
engagerad i Afrika, men Kampalakonferensen visar det afrikanska folket att vi inte är mot Afrika: tvärtom,
vi är med Afrika.
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Därför är också denna översynskonferens mycket viktig. Den är öppen för alla stater, jämte det civila samhället
och internationella och regionala organisationer, och kommer att göra det möjligt för oss att bedöma
situationen för internationell rättskipning i en tid när Internationella brottmålsdomstolen nu upprättas som
den enda permanenta internationella brottmålsdomstolen.

Viviane Reding, vice ordförande för kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag håller med alla de talare och alla de
ledamöter som har arbetat med frågan. EU:s anslutning till Europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna är en åtgärd av konstitutionell betydelse. Den kommer att fullborda systemet för skydd av de
grundläggande rättigheterna inom EU och ni vet mycket väl att Lissabonfördraget inte gör detta till ett fritt
val utan till ett bestämt mål.

Jag välkomnar följaktligen att parlamentet visar så stort intresse för detta dokument – och har gjort det ända
från början, i förbigående sagt – vilket klart visas av den resolution som parlamentet har lagt fram.

Särskilt vill jag tacka föredragandena för utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för medborgerliga
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor för deras utmärkta samarbete om dokumentet. Jag tackar
dem för den utfrågning som organiserades och som var till verkligt stor hjälp för oss att ta fram detta
dokument.

Det förslag till betänkande som presenterades av Ramón Jáuregui Atondo är till stor del i överensstämmelse
med kommissionens inställning. Får jag bara nämna tre punkter som enligt min åsikt är mycket viktiga.

För det första delar kommissionen åsikten att EU:s anslutning till den europeiska konventionens
tilläggsprotokoll – vilka inom parentes inte har ratificerats av alla medlemsstater – också är mycket önskvärd.
Många av dessa protokoll är faktiskt potentiellt relevanta när det gäller EU:s maktutövning och vissa garantier
som är förankrade i dessa protokoll återspeglas också i stadgan. Förhandlingsdirektiven borde därför uppdra
åt kommissionen att förhandla fram en bestämmelse som garanterar att EU får ansluta sig till alla
tilläggsprotokoll.

Beslutet om vilka protokoll vi ska ansluta oss till i praktiken, förutom till konventionen själv, måste då fattas
enhälligt av rådet sedan parlamentet samtyckt. Enligt kommissionens åsikt borde sådana beslut helst omfatta
alla tilläggsprotokoll och borde fattas tillsammans med det beslut som avslutar själva anslutningsavtalet.

För det andra är det viktigt att handlägga EU:s specifika situation som en tydlig rättslig enhet med autonom
makt, vilken ska bli en avtalsslutande part i en mekanism som från början var avsedd enbart för stater. Därför
är flera begränsade och tekniska anpassningsprocedurer till konventionen nödvändiga med tanke på
EU-lagstiftningens specifika natur.

Bland dessa ska ”medsvarandemekanismen” ta hänsyn till medlemsstaternas decentraliserade genomförande
av EU-lagstiftningen. Genom denna mekanism kommer EU att få rätt att delta i rättsliga förhandlingar som
medsvarande i mål mot medlemsstater när EU-rätten står på spel. Jag är glad över att man i parlamentets
betänkande också pläderar för detta.

För det tredje samtycker jag helt till betänkandet där man rekommenderar att företrädare för EU ska delta i
konventionens organ på jämbördig fot med de avtalsslutande parterna. Ett sådant deltagande är faktiskt ett
mycket viktigt inslag i EU:s smidiga införlivande och införande i konventionens system. Ni har nu tolkat
detta så att det särskilt innebär att en domare som utses av varje avtalsslutande part ska närvara i
Europadomstolen.

Kommissionen är därför starkt för att låta utse en permanent heltidsanställd domare för EU som har samma
status och samma skyldigheter som sina likar. En tillfällig domare som skulle intervenera endast i de fall där
det väcktes åtal mot EU eller där EU-rätten berördes, skulle enligt vår åsikt inte vara tillräckligt.

Vad beträffar metoden för att utse en EU-domare bör det normala förfarandet som konventionen stadgar
tillämpas.

Detta innebär att Europarådets parlamentariska församling utser en domare från ett förslag om tre kandidater
som presenteras av EU och jag instämmer i förslaget till betänkande om att ett lämpligt antal ledamöter av
parlamentet borde få delta i församlingens sammanträden när den utser Europadomstolens domare.

Förfarandet med att ta fram en förteckning på tre kandidater är inte anslutningsavtalets sak: det är vår. Vi
måste göra detta genom interna rättsregler, och tanken att parlamentet borde involveras på ett sätt som
liknar det som stadgas i artikel 255 angående valet av kandidater för Europeiska unionens domstol är mycket
intressant och förtjänar en noggrann undersökning.
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Ärade ledamöter! Det spanska ordförandeskapet prioriterar detta dokument mycket starkt, som ni vet, och
skulle vilja nå ett avtal före slutet av juni. Om rådet kunde nå ett avtal till dess – vilket jag hoppas – kommer
det att låta oss påbörja anslutningsförhandlingar efter sommaren. Som jag redan sade för två veckor sedan
i Bryssel kommer jag att se till att kommissionen – som EU:s förhandlare – håller parlamentet fullt underrättat
under hela förhandlingsprocessen.

Allt detta rör europeiska frågor, men vi har också frågan om internationella mänskliga rättigheter på agendan.
Som ni vet tog 138 stater ett stort steg framåt 1998 när de antog Romstadgan och för första gången i historien
skapade en permanent internationell domstol för att förövare av folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsbrott ska ställas till ansvar. Domstolen började fungera 2003 och nu sju år senare har vi
översynskonferensen i Kampala som uppmanar oss att göra en tidig analys av domstolens verksamhet, av
utmaningarna som ligger framför oss och EU-stödets effektivitet.

Vad beträffar domstolens verksamhet vet vi att domstolen är fullt funktionsduglig men fortfarande i sin
linda. Inget rättsförlopp har fullföljts men Internationella brottmålsdomstolen, ICC, överväger situationen
i fem länder: en rättegång har startat, ytterligare en ska starta den 5 juli och ytterligare ett fall befinner sig på
ett förstadium till rättegång – allt för Leverans och installering av utrustning för luftfartssäkerhet i
Dar-es-Salaam och Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn
i Demokratiska republiken Kongo.

Vi får inte glömma att detta endast är en domstol i sista hand, så det primära ansvaret ligger hos staterna
själva. I de flesta fall agerar domstolen som en katalysator för att staterna ska undersöka och åtala fall i de
nationella domstolarna. Samtidigt har domstolen under sin korta tillvaro varit ett mäktigt avskräckningsmedel
för kommande illdåd eftersom förövare nu vet att rättvisan kommer att segra och i den meningen möter
domstolen utmaningar.

När Bangladesh ratificerade blev antalet statsparter i Romstadgan 111. Det står emellertid mycket klart att
vi måste eftersträva ett universellt godkännande av stadgan och av domstolen. Domstolen behöver deltagande
och samarbete av alla statsparter och tredjestater, liksom av internationella och regionala organisationer.
Domstolen kan inte utöva sin verksamhet om inte staterna griper de personer för vilka en häktningsorder
utfärdats av ICC; inte heller om inte vittnena kan skyddas; eller om det inte finns fängelser för dem som
dömts och därför har EU stött domstolen under de tio sista åren för att bidra till att lösa dessa problem.

Vi, liksom EU, har redan från början trofast stött upprättandet av domstolen som en väsentlig mekanism i
den nya internationella världsordningen för att få slut på straffriheten, vilken som ni vet, har fått bevittna
hur miljontals människor under den senaste tiden har varit utsatta för brott medan bara en handfull av dem
som är ansvariga har hamnat inför rätta.

EU anser att ett effektivt ICC är ett absolut nödvändigt instrument för det internationella samfundet för att
bekämpa denna straffrihet och verka för en regelbaserad internationell världsordning. Därför har vi stött
domstolen och använt de olika instrument som står till vårt förfogande som ministern redan har nämnt.
Den gemensamma ståndpunkten övergick till en handlingsplan. Vi var den första organisation som ingick
ett samarbets- och biståndsavtal med domstolen 2006 och vi ger ICC fullt politiskt och diplomatiskt stöd
med demarscher, politiska dialoger och uttalanden. Införandet av ICC-klausuler i internationella avtal är nu
standard för EU.

Sedan 2000 har det europeiska initiativet – senare kallat Europeiskt instrument för demokrati och mänskliga
rättigheter – bidragit med 29 miljoner euro för att stödja domstolen direkt eller indirekt, särskilt genom
globala kampanjer av det civila samhället. EU har också antagit flera beslut på rätts-, frihets- och
trygghetsområdet för att stärka samarbete mellan medlemsstaterna för att utreda och åtala brott mot
Romstadgan på nationell nivå, så vi gör vårt bästa för att främja systemet. Systemet behöver ytterligare
finslipning men det krävs att alla nationer runt hela världen engagerar sig starkt för att det ska ske.

Cristian Dan Preda, föredragande för yttrandet från utskottet för utrikesfrågor. – (RO) Jag ska referera till Ramón
Jáuregui Atondos betänkande. Jag vill börja med att gratulera honom till att ha utarbetat detta utmärkta
betänkande som enligt min åsikt ger en uttömmande beskrivning av de fördelar och utmaningar som
uppkommer genom EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna.

Med utgångspunkt från det yttrande som jag utarbetade för utskottet för utrikesfrågor skulle jag vilja betona
den viktigaste fördelen med EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Detta steg kanske verkar fullkomligt självklart i dag, i en
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post-Lissabonera, men det har varit en ständigt återkommande förhoppning under de 30 senaste åren. Jag
anser att anslutningen till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna kommer att öka EU:s trovärdighet i alla dialoger om de mänskliga rättigheterna
med tredjeländer och bekräfta för alla än en gång att EU framför allt är en rättsgemenskap.

EU:s institutioner, liksom medlemsstaternas i Europarådet, kommer därför att vara föremål för yttre, oberoende
kontroll av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, baserat på uttalandet ”en
gemensam standard för mänskliga rättigheter, en gemensam domstol”. Med utgångspunkt från att ha en
gemensam standard för mänskliga rättigheter måste jag betona att anslutning till Europakonventionen
samtidigt erbjuder en möjlighet för EU att ansluta sig till andra Europarådsfördrag också. Jag avser naturligtvis
tilläggsprotokollen, den reviderade europeiska sociala stadgan, som, vilket ni vet, kompletterar och förstärker
detta skydd på alleuropeisk nivå. Jag tror också att de europeiska myndigheternas ökade engagemang i
Europarådets organ som specialiserar sig på skydd av mänskliga rättigheter är en logisk konsekvens av denna
gemensamma skyddsstandard.

Ytterligare en punkt som jag också betonade i det yttrande som jag utarbetade för utskottet för utrikesfrågor
är att man måste finna en avvägning mellan att å ena sidan bevara det europeiska rättssystemets specifika
drag och å andra sidan bevara det rättskipningssystem i Strasbourg som har visat sig så effektivt för att skydda
mänskliga rättigheter på alleuropeisk nivå.

Kinga Gál, föredragande för yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor. – (HU) Mina damer och herrar! Jag vill först tacka den person som är ansvarig för betänkandet från
utskottet för konstitutionella frågor, Ramón Jáuregui Atondo, för hans samarbete. Jag anser att det nära
samarbetet mellan utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter
samt rättsliga och inrikes frågor tillsammans med underutskottet för mänskliga rättigheter, som kompletterade
vårt arbete, framgångsrikt har åtgärdat raden av frågor som rörde vår anslutning till konventionen och
korrekt har indikerat de nya frågor som återstår att klargöra.

Jag beslöt personligen för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor –
som i sista hand bekräftade mitt beslut – att verkligen se till att vår anslutning verkligen representerar ett
mervärde för EU:s medborgare och att de är medvetna om dessa värden och möjligheter, även om vi också
bör undvika att väcka överdrivna förväntningar.

Det finns otaliga centrala frågor som måste klargöras under den närmaste tiden under förhandlingarnas
gång; däribland förhållandet mellan domstolarna i Strasbourg och Luxemburg, eftersom det inte kommer
att bli någon förändring i behörighetssystemet för någon av dessa domstolar. Jag anser att det är viktigt att
betona att reformeringen av Strasbourg-domstolens verksamhet sammanfaller med anslutningen och detta
bör vara en betydelsefull synpunkt. Jag skulle också vilja peka på att denna anslutning endast kommer att
bli framgångsrik om den verkligen förstärker de nuvarande institutionerna, och medlemsstaternas rättssystem
måste vidta nödvändiga åtgärder för detta. EU:s anslutning till konventionen är ett unikt experiment, men
det får inte äventyra vad som redan fungerar vad beträffar tillämpningen av de mänskliga rättigheterna. Det
är mycket viktigt att vi är medvetna om att anslutningen kommer att bli framgångsrik om den förstärker de
institutioner som redan finns och verkligen medför ett mervärde för medborgarna.

Laima Liucija Andrikienė, för PPE-gruppen. – (EN) Fru talman! Översynskonferensen för Internationella
brottmålsdomstolen (ICC) är en efterlängtad och viktig händelse i utvecklingen för domstolen i sig och i ett
vidare perspektiv för den internationella straffrätten.

Översynskonferensen är ett bra tillfälle för intressenterna att överväga de brister som finns med ICC och
föreslå eventuella förändringar eller reformeringsanvisningar. Jag skulle vilja nämna flera frågor som EU:s
medlemsstater, likaväl som parlamentets delegation, borde ha på agendan.

En av frågorna är självfallet våra transatlantiska partners inställning till ICC. Jag vill påpeka att Förenta
staternas brist på deltagande i ICC är den enskilda mest betydelsefulla faktor som minskar ICC:s relevans och
auktoritet. Det vore därför mycket fördelaktigt om våra amerikanska partner tydligare kunde uttrycka sin
aktuella inställning till och engagemang för ICC.

Jag vill också uppmana EU att insistera på att diskutera – och förhoppningsvis revidera – artikel 124, också
känd som övergångsbestämmelsen, i Romstadgan vilken tillåter stater att välja att inte låta sina medborgare
tillhöra ICC:s behörighetsområde om krigsbrott under en sjuårsperiod efter ratificeringen av stadgan. Detta
är ett beklagligt kryphål som borde avlägsnas från Romstadgan.
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Sist men inte minst vill jag påpeka att EU bör bemöda sig om den mest omfattande ratificeringen och
tillämpningen av Romstadgan i relationerna med de länder som ännu inte gjort detta. Det måste vara ett mål
för EU under utvidgningsförhandlingarna och anslutningsfaserna med de nya EU-medlemsstaterna. Det
borde stå högt på dagordningen i våra förbindelser med Ryssland också, särskilt med tanke på att vi för
närvarande förhandlar om modaliteterna i partnerskapsavtalet med våra ryska partner.

Debora Serracchiani, för S&D-gruppen. – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag tackar föredraganden
för hans utmärkta arbete om EU:s medlemskap i konventionen om de mänskliga rättigheterna, vilken gynnar
EU-medborgare: tack vare denna konvention kommer det att finnas en ny domstol, utanför EU, för att
garantera att EU-medborgares rättigheter alltid respekteras av EU och av medlemsstaterna.

Enligt demokratiprincipen bör EU och medlemsstaterna alltid ha rätt att kunna försvara sig. Jag tror därför
att det är avgörande att varje nation som tillhör konventionen borde ha en domare för att förklara
sammanhanget i varje överklagande, precis som jag tror att det är viktigt att parlamentet borde ha ett informellt
organ för att koordinera informationsutbyten mellan parlamentet och Europarådets parlamentariska
församling och att parlamentet också borde rådfrågas under förhandlingsprocessen.

Jag vill också tillägga att EU-medborgarna har rätt att förstå mekanismerna som styr detta medlemskap,
precis som de har rätt att veta vilka deras rättigheter är. Därför anser jag att det är nödvändigt för rådet och
EU att överväga att upprätta riktlinjer som tydligt förklarar alla effekter och implikationer som följer av ett
medlemskap.

Andrew Duff, för ALDE-gruppen. – (EN) Fru talman! EU:s anslutning till Europakonventionen har låtit vänta
på sig länge. Den är en väsentlig bit i det pussel vars slutbild ska vara ett högre rättssystem stött av
EU-domstolen och med yttre tillsyn av domstolen i Strasbourg.

Anslutningen är ovillkorligen en komplicerad åtgärd eftersom det gäller att ge och ta för att göra stadgan
om de grundläggande rättigheterna bindande. Den signalerar ett viktigt nytt samförstånd mellan dem som
i likhet med de traditionella britterna har stött det mellanstatliga Europarådets strategi, och federalisterna,
som jag, som har stött den överstatliga strategin. En sådan samverkan är ytterst lämplig i denna tid av
koalitionspolitik i Storbritannien mellan de brittiska liberaldemokratiska och konservativa partierna.

Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Fru talman! Att anta Romstadgan och att upprätta
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har varit en stor framgång. Det finns många exempel som visar
detta, men det avgörande är att det för första gången i historien nu är möjligt att högt uppsatta företrädare
för en stat – civil eller militär – ställs till svars för att ha gett order om krigsbrott eller brott mot mänskligheten.

EU har stött upprättandet av ICC och dess arbete på flera mycket positiva sätt och det måste fortsätta att i
framtiden stödja och stärka domstolen och skydda dess oberoende. Den kommande översynskonferensen
i Kampala kommer att göra bokslut och fråga vad som har varit bra och vad som behöver förbättras. Just nu
är det exakt rätt tid att tydligt erkänna att staterna måste sträva efter att på nationell nivå anta lagar och
konsekvent genomföra befintliga lagar så att man stöder ICC.

Många agerar fortfarande långsamt när det gäller att gripa högt uppsatta personer för vilka ett häktningsbeslut
har utfärdats. Kommissionsledamot Viviane Reding har påpekat detta. Ofta väger rädslan för diplomatiska
svårigheter tyngre än förståelsen för att ICC behöver konkret stöd för att bli effektivt.

Konferensen i Kampala behöver arbeta på definitionen av ”anfallskrig”. En engagerad arbetsgrupp från Förenta
staterna som är part i Romstadgan har utfört en del lyckat förberedande arbete på detta och har redan lagt
fram en passande text, vilken också finns i vår resolution. Vi uppmanar kommissionen och medlemsstaterna
att arbeta hårt för att denna definition ska införlivas i stadgan och på så sätt tillhöra domstolens behörighet.

När man gör det måste man verkligen se till att inga restriktioner införs i samband med domstolens oberoende.
Får jag också innan jag slutar betona hur viktigt kravet är på att EU vid konferensen ska representeras av så
högt uppsatta personer som möjligt. Det vore ett tecken på vårt stöd för Internationella brottmålsdomstolen,
och också ett föredöme för andra regeringar

Ashley Fox, för ECR-gruppen. – (EN) Fru talman! Min grupp har åtagit sig att skydda de mänskliga rättigheterna,
men vi är inte övertygade om att det är klokt att låta EU underteckna konventionen. Mot bakgrund av att
alla medlemsstater redan har undertecknat konventionen, vad tjänar det då till att EU också undertecknar
den? Jag skulle bli mycket glad om någon i denna kammare kunde ge mig ett praktiskt exempel på hur de
mänskliga rättigheterna för en av mina väljare blir bättre skyddade som ett resultat av att EU undertecknar
konventionen.
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För närvarande kräver man inte att medlemsstaterna tillämpar konventionen direkt i sin nationella lagstiftning.
Jag vill ha en återförsäkran om att den inställningen inte förändras om EU undertecknar konventionen. Jag
vill inte att det brittiska parlamentets makt att förändra det sätt som vi beslutar att skydda de mänskliga
rättigheterna på ska undergrävas. Jag misstänker att ett av motiven bakom detta förslag är en önskan att öka
EU:s status för att visa att det är en aktör på den internationella arenan. Enligt min åsikt är det ett mycket bra
skäl till att inte låta EU underteckna konventionen.

Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen. – (DE) Fru talman! Min grupp välkomnar starkt EU:s anslutning till
den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Den är utan tvekan Europas viktigaste
instrument för de mänskliga rättigheterna och den Strasbourg-baserade Europadomstolens betydelse framgår
klart – kanske även för Ashley Fox – av att den hanterar i genomsnitt 30 000 klagomål om året. År 2009
var det för övrigt 57 000 och domstolen utfärdade 2 000 domar det året eller mer exakt den måste avkunna
dessa domar.

I form av EU-domstolen har EU också en domstol, men till skillnad från Europadomstolen är EU-domstolen
inte ensamt ansvarig för att skydda de grundläggande rättigheterna och det är inte heller helt fel att vid det
här laget fastslå att EU-domstolen tidigare inte innehade den enda ledande rollen i att utveckla europeiska
grundläggande rättigheter.

Både Europarådet och EU kallar den kommande anslutningen för historisk, och jag tror att vi i plenum
kommer att ge majoritetsstöd för denna i vår omröstning. Jag hoppas först och främst att anslutningen
verkligen kommer att visa sig historisk för Europas medborgare eftersom den kommer att skapa ett område
av tillämpliga mänskliga rättigheter, till vilket inte bara 47 regeringar utan också EU:s institutioner är knutna.
På det sättet kommer EU att sända en stark signal till EU:s medborgare att EU inte står över lagen när det
gäller de mänskliga rättigheterna och att de, medborgarna, kan väcka talan om gemenskapsinstitutionerna
skulle överträda deras mänskliga rättigheter.

Den specifika formen av själva anslutningsprocessen kommer säkert att skapa vissa problem och det är
därför viktigt att vi snabbt och konstruktivt, med öppet sinne och kreativitet, finner de bästa lösningarna på
de ytterst svåra tekniska och rättsliga problemen.

Morten Messerschmidt, för EFD-gruppen. – (DA) Fru talman! Det är lätt att se fördelarna med EU:s anslutning
till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Den kommer att gynna dem som har varit
anställda inom EU och har avskedats för att de vägrat underteckna falska räkenskaper och för att de dragit i
bromsen. De kan väcka talan av det här slaget inför Europadomstolen enligt artikel 6. Den kommer att gynna
ledamöter i detta parlament som får extremt höga böter för att de fritt uttryckt sina åsikter och som inte har
någonstans att vända sig för att överklaga detta. Sådana fall kan tas upp i Europadomstolen i Strasbourg
enligt artikel 10. Det är följaktligen lätt att se fördelarna.

Skälet till att min grupp och jag ändå motsätter oss EU:s anslutning till Europeiska konventionen om de
mänskliga rättigheterna är att nackdelarna klart överväger fördelarna. Till exempel råder det inget tvivel om
att särskilt EU-domstolen skulle använda anslutningen för att än en gång utsträcka EU:s makt. På allt fler
områden – den sociala sfären, invandringspolitiken och grundläggande friheter – kommer vi att se hur det
blir möjligt att använda anslutningen till konventionen om de mänskliga rättigheterna som ytterligare ett
argument för att fler beslut ska tas på EU-nivå, vilket innebär att färre beslut tas av medlemsstaterna. Vi vill
inte se en situation där medlemsstaterna inte kan bestämma över sin egen invandringspolitik eller frågor
rörande sina friheter, yttrandefrihet och allt annat som täcks av konventionen. Detta måste förbli nationella
frågor och därför bör inte EU gå denna väg.

Nicole Sinclaire (NI). – (EN) Fru talman! Föredraganden konstaterar i sitt betänkande att anslutningen till
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna kommer att ge medborgarna skydd mot EU:s
åtgärder. Jag skulle vara mycket mer intresserad av att skydda invånarna i min valkrets, West Midlands i
Storbritannien, mot åtgärder från konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Naturligtvis införlivade vi i Storbritannien detta i vår lagstiftning 1998 och lät Europeiska konventionen om
de mänskliga rättigheterna få effekt i alla våra domstolar. I den nya konservativa regeringens programförklaring
lovade de att de skulle upphäva stadgan om de mänskliga rättigheterna men, vilket de borde ha känt till,
Lissabonfördraget gjorde EU till en rättslig enhet och EU har större makt än Storbritanniens valmanskår. Vi
erinrar oss George Orwell. Skriften finns på väggen och, som vi vet, är vissa människor mer jämlika än andra
när det gäller mänskliga rättigheter.
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Tidigare denna månad drabbades mina väljare i Meriden och Hatton av invasioner av ”resandefolket”, som
har stört friden och nu uppför obehöriga och förmodligen olagliga bostadsområden på det lilla som återstår
av våra dyrbara grönområden. Tack vare konventionen om de mänskliga rättigheterna har detta resandefolk
särskilda skyddade rättigheter. De har förtur i hälsovården och utbildningen, allt på skattebetalarnas bekostnad.

Föredraganden vill att vi ska engagera våra nationella domstolar och justitiedepartement i denna process.
Jag säger att konventionen om de mänskliga rättigheterna redan har gjort tillräcklig skada. Kanske skulle
föredraganden vilja besöka min valkrets och med egna ögon bevittna skändningen av vår mark. Kanske vill
han tala med de hårt arbetande byborna som har fått se värdet på sina hus rasa. Han kan inspektera raderna
av polismän som kallats in för att bevara lugnet och, givetvis, skydda resandefolkets särskilda rättigheter.
Han skulle till och med kunna njuta av skådespelet med 90 lastbilar lastade med grus som rör upp landsvägarna
där föräldrarna promenerar med sina barn. Han skulle kunna hjälpa invånarna när de skyndar sig att installera
säkerhetsutrustning till förekommande av den våg av brottslig verksamhet som ofta åtföljer sådana
bosättningar.

Naturligtvis är detta bara mindre tragedier och ett intet jämfört med det viktiga politiska projekt som EU
utgör, men låt oss tänka på att när vi föreslår särskilda rättigheter för en grupp medborgare så försämrar vi
automatiskt andras rättigheter.

Konventionen om de mänskliga rättigheterna har försämrat mina väljares rättigheter. Det borde inte vara
icke-valda tjänstemäns rätt att avgöra vem som är speciell och vem som inte är det. Vi har en nyvald regering
i Storbritannien som har gjort utfästelser på detta område. Låt dem i demokratins namn genomföra dessa
löften!

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Fru talman! För mer än 20 år sedan – faktiskt för 23 år sedan – hade
jag turen att bevittna undertecknandet av ett avtal i den andra parlamentsbyggnaden mellan dåvarande
ordföranden för kommissionen, Jacques Delors, och generalsekreteraren för Europarådet, Marcelino Oreja,
för att vad som då var Europeiska gemenskaperna skulle ansluta sig till den europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna. Det var för 23 år sedan.

Detta påminner mig om det svar som poeten Heinrich Heine gav när han tillfrågades: ”Var skulle ni vilja dö?”
Han svarade:”I England, därför där händer allt 100 år senare.” På grundval av några tal som vi hört förefaller
det som om allt händer 200 år senare. Jag litar emellertid på att Ashley Duffs inflytande i den nya
koalitionsregeringen av liberaldemokrater och konservativa kommer att förbättra denna situation.

Därför har min grupp, Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), varit för denna anslutning sedan en
lång tid tillbaka och vi välkomnar varmt Ramón Jáureguis utmärkta betänkande. Det är hans första betänkande
och jag är säker på att det inte blir hans sista.

Vi välkomnar betänkandet eftersom vi anser att det kommer att öka allmänhetens garantier eftersom det vi
gör är att ge fler garantier till folk att EU:s lagstiftning som tillämpas av medlemsstaternas och EU:s lagar är
i överensstämmelse med de rättigheter som erkänns i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna.

Detta betänkande öppnar vägen för att lösa många av de tekniska rättsliga problem som kommer att uppstå,
för vi får inte glömma att konventionen var tänkt att ratificeras och tillämpas av medlemsstaterna. Hur än
propagandan låter från vissa sidor av parlamentet, är EU inte en stat eller en superstat. Det är en internationell
organisation och därför blir det svårt att anpassa en internationell organisation till något som var tänkt för
stater.

Marietta Giannakou, som var vår skuggföredragande och utförde ett utmärkt arbete för vilket jag uppriktigt
tackar henne, kommer att tala om de specifika frågorna. Allt jag vill nu är att förena mig med vice ordförande
Viviane Reding och uppmana rådet att ge kommissionen i uppdrag att förhandla snabbt och jag är säker på
att min vän Diego López Garrido, kommer att se till att det blir fallet. Det innebär att vi snart kommer att
kunna fira att EU ansluter sig till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Fru talman! Jag vill också gratulera föredraganden, Ramón
Jáuregui, och föredragandena för yttrandet, vilka har arbetat på att utarbeta detta betänkande. Jag gör det
framför allt för att framhäva att på samma sätt som vi har gripit oss an den ekonomiska krisen i den monetära
unionen under detta år av parlamentets mandat är detta rätt tid att konstatera att Europa inte kommer att
byggas genom den gemensamma marknaden eller den gemensamma valutan utan genom folket.
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Folkets rättigheter stärks genom EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, denna ”rättighetslista” som
måste ta hänsyn till den europeiska integrationens politiska och officiella dimension.

De stärks också av mandatet i artikel 6 av fördraget om EU:s anslutning till Europeiska konventionen om de
mänskliga rättigheterna.

Detta förminskar inte några av de grundläggande rättigheter som garanteras EU-medborgare genom
medlemsstaternas lagstiftning på grund av att de är medborgare i de medlemsstaterna. Tvärtom, det
mångfaldigar, stärker och ökar de rättigheter som vi alla har som deltagare och aktörer i ett gemensamt
projekt.

Jag vill också framhäva, som ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga
och inrikes frågor att vi har diskuterat alla problem – som kommer att uppstå – med att införliva Europeiska
konventionen om de mänskliga rättigheterna med den gemensamma kulturen vi har att stärka och garantera
rättigheter och medborgarskap. Vi har organiserat ytterst givande besök till Europeiska unionens domstol
och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och vi har kallat till en tredje konferens den 21
juni där viktiga specialister och domare från Europadomstolen och EU-domstolen kommer att närvara för
att ställa samman ett gemensamt förhandssvar på vad den rättsgarantin bör vara för medborgarrättigheter.

En brittisk juridisk expert vid namn Hart har skrivit att det inte finns några rättigheter utan rättsgaranti och
det finns ingen rättsgaranti utan domare, på samma sätt som det inte kan finnas ett Europa utan medborgare
och det finns inga EU-medborgare om de inte är medvetna om att den europeiska integrationen får oss att
växa och stärker de grundläggande rättigheter vi redan har som EU-medborgare.

Marietje Schaake (ALDE). – (EN) Fru talman! När vi ser över Internationella brottmålsdomstolens Romstadga,
så låt oss komma ihåg att dess inrättande verkligen markerar en framgång för liberal demokrati och ett
engagemang för effektiv internationell rätt. När alla EU-medlemsstater ratificerat att följa Romstadgan börjar
vi ett nytt kapitel med att uppfylla våra ambitioner och skyldigheter på området för mänskliga rättigheter,
fred och rättvisa.

En kritisk utvärdering är viktig men ICC är redan en viktig institution genom se till att dessa grundläggande
värden inte bara är europeiska utan universella. Det är en sista utväg, som kommissionsledamot Viviane
Reding sade, men en viktig sådan. EU och medlemsstaterna borde fortsätta sitt engagemang för ICC, eller de
principer som den söker garantera, genom att anta EU:s riktlinjer om ICC. Det är en primär skyldighet att
utreda och åtala dem som begår krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten.

Med Lissabonfördraget arbetar vi mot en effektiv gemensam utrikespolitik för EU. Den höga representanten
borde aktivt stödja anslutningen till Romstadgan av andra globala aktörer – Kina, Indien, Ryssland och viktiga
kandidatmedlemsstater, som Turkiet – men också EU:s allierade sedan många år, Förenta staterna, borde
engageras i en dialog om att bidra till global rättvisa och borde allvarligt överväga att ansluta sig till sin
allierade. Som nederländsk europé skulle jag vilja försäkra våra medborgare om att ”Hague Invasion Act”
aldrig kommer att åberopas.

EU behöver arbeta konstruktivt med Turkiet och Förenta staterna för att stoppa straffriheten i Iran, vilket är
ett av de mest angelägna fallen av angripande stater och där avrättning, våldtäkt och tortyr utövas mot
medborgarna av deras egen regering som en daglig och systematisk rutin. Vi måste arbeta på verklig
globalisering eller universalisering av mänskliga rättigheter, rättvisa och rättsstat, och ICC är ett viktigt
instrument för att uppfylla detta mål. Stöd för denna domstol måste också globaliseras. Parlamentet har
arbetat konstruktivt och är enigt i denna fråga.

Gerald Häfner (Verts/ALE). – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Vad vi arbetar med här i dag är en
utvidgning av lagen på överstatlig nivå. Betydelsen av detta kan man se om man betraktar mitt eget lands
fruktansvärda historia och de överträdelser av de mänskliga rättigheterna som för närvarande äger rum. I
realiteten genomförde tyskarna inte de mest avskyvärda brotten i historien för att de bröt mot lagen, utan
för att de stiftade lagar som gjorde det oetiska lagligt och som till exempel gjorde mordet på judar,
kommunister, kristna, homosexuella och andra till en laglig plikt. Om sådana människor, och framför allt
de som gav order om dessa åtgärder, senare säger att de bara gjorde vad lagen föreskrev vid den tiden och
det inte var möjligt att åtala dem senare, så skulle det visa en otrolig svaghet i lagen och i mänskligheten.

Av det skälet representerar vad vi har gjort här med Internationella brottmålsdomstolen ett stort steg framåt
genom att alla sådana människor i framtiden kommer att veta att det finns en domare bortom den nationella
lagstiftningen och att de under resten av sitt liv kommer att behöva leva med att de kommer att ställas till
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svars. Det är ett stort steg framåt precis som EU:s anslutning till Europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna, något som vi, och jag personligen, har kämpat för under ganska lång tid. Jag är glad över att
vi kommer att kunna genomföra detta tillsammans här i dag och jag vill tacka föredraganden, Ramón
Jáuregui Atondo, för hans utmärkta betänkande.

Charles Tannock (ECR). – (EN) Fru talman! Mitt nationella parti, de brittiska konservativa – för dem som
inte vet det, är jag konservativ – har uttryckt allvarlig oro tidigare över ICC och dess tillämpning av
internationell straffrättsvetenskap, som den är uttryckt i Romstadgan, på områdena brott mot mänskligheten,
krigsbrott och folkmord.

Men tio år efter det att stadgan trätt i kraft får vi nu en ny möjlighet att göra en klar utvärdering av ICC:s roll
och enligt min åsikt har domstolen till sin heder strikt hållit fast vid sina mål, undvikit skadliga åtal och
försökt att bara ställa de värsta förtryckarna inför rätta.

Domstolens chefsåklagare, Luis Moreno-Ocampo, har skickligt hjälpt domstolen att stärka sin opartiskhet
globalt. Den aggressiva jakten på politiskt motiverade fall har tack och lov uteblivit, vilket var ett av våra
amerikanska allierades stora bekymmer. Storbritannien gick med i ICC under den förra Labourregeringen.
Kanske inrättandet av en konservativ-liberal koalition i Storbritannien förra veckan nu erbjuder oss en chans
att omvärdera Storbritanniens förhållande till ICC och i Kampala ändra några av de ifrågasatta områdena,
som befälsansvar.

Vi får inte låta Storbritanniens vitala nationella intressen komprometteras genom ICC men samtidigt borde
vi också erkänna att under vissa omständigheter kan ICC ha en konstruktiv roll att spela genom att stoppa
ett ”straffrihetsklimat” för folkmordsdiktatorer.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – (FR) Fru talman, fru kommissionsledamot, herr minister, mina
damer och herrar! Jag tänker tala både om anslutningen till Europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna och om anslutningen till Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Först vill jag tacka våra föredragande för den utmärkta kvaliteten på deras betänkanden och för deras
beredvillighet att ta med allas förslag i en storartad anda av samförstånd.

Förutom allt som sagts till förmån för denna anslutning skulle jag vilja betona två punkter som jag tycker är
viktiga: inrättandet av en kontroll utanför EU och konventionens exterritorialitet; med andra ord dess
tillämpning på alla EU:s rättsakter, däribland dem utanför EU:s territorium. Låt mig få uttrycka en förhoppning
om att klausulerna om ”mänskliga rättigheter och demokrati” på det sättet blir lite begripligare. Därför måste
inte bara kommissionens förhandlingsmandat röra själva konventionen, alla protokoll och avtal som redan
förankrats i stadgan om de grundläggande rättigheterna, utan vi måste mycket snabbt göra ett åtagande att
ansluta oss till alla rättsliga instrument i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna för att få
ett sammanhängande system för skydd av de mänskliga rättigheterna.

Vad beträffar ICC har jag två önskemål. Först att EU är särskilt vaksam när det gäller offrens och deras rättsliga
företrädares rättigheter. Det innebär särskild rättshjälp som ger tillgång till juristexperter utifrån.

Därefter, fru kommissionsledamot, att EU ska använda all sin tyngd, all sin energi, för att se till att
medlemsstaterna som helhet anpassar sin lagstiftning till internationell lagstiftning. Särskilt Frankrike har
ännu inte gjort detta. Jag beklagar det, precis som jag beklagar att några stora länder, som Förenta staterna,
inte deltar i genomförandet av denna internationella lagstiftning på området brott mot mänskligheten.

Andrew Henry William Brons (NI). – (EN) Fru talman! EU:s anslutning till Europarådets konvention om
de mänskliga rättigheterna kommer att följas av lagstiftning som såväl gör konventionen till en del i EU:s
lagstiftning som till att vara en annan organisations dokument som ett yttre riktmärke. Det innebär att
EU-domstolen i Luxemburg kommer att få behörighet att tolka och tillämpa två potentiellt konkurrerande
dokument – EU:s stadga och rådets konvention.

Jag har frågat flera experter i utskottet för konstitutionella frågor och i utskottet för medborgerliga fri- och
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor vad som skulle hända om det blev en konflikt mellan de två
dokumenten eller mellan olika avsnitt av samma dokument. Vilket dokument eller vilket avsnitt skulle ha
företräde?

Man sade att först skulle det dokument eller det avsnitt som gav störst frihet ha företräde över det som gav
mindre frihet. Jag frågade senare vad som skulle beslutas om det var två parter i en konflikt och båda krävde
olika men konkurrerande, och förmodligen motstridiga rättigheter – till exempel rätten att utöva sin religion
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utan att kränkas och rätten till yttrandefrihet innefattande kritik av lärosatser och anhängare till en religion.
Detta är inte en helt teoretisk fråga som fallet med de danska teckningarna visar.

Detta var fallet med hunden som inte skällde eller snarare med en expert som inte vågade ha en åsikt. Tystnaden
var lika bedövande som tydlig för alla som ville höra och förstå. Yttrandefrihet kommer alltid att offras
eftersom det är EU:s standardinställning. Att vägra yttrandefrihet är det som EU är bäst på!

Vi talar om två olika rättskategorier – den politiska rätten till yttrandefrihet mot förföljelse av staten och
rätten att inte bli kränkt av kritik. Rätten att inte bli kränkt anses mycket viktigare än rätten att debattera en
fråga av allmänt intresse. Borde det inte finnas några inskränkningar i yttrandefriheten? Det bör finnas
inskränkningar för dem som framkallar våld, men kritik som inte går så långt borde vara fri från ingripande
från straffrätten.

Marietta Giannakou (PPE). – (EL) Jag vill särskilt gratulera Ramón Jáuregui Atondo till hans betänkande
och till vårt utomordentliga samarbete, och naturligtvis Cristian Dan Preda och Kinga Gál till deras bidrag
från två olika utskott.

EU:s betydelsefulla anslutning till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och därmed till
domstolens behörighetsområde är naturligtvis baserat på att EU fick egen rättskapacitet enligt
Lissabonfördraget. Naturligtvis undrar några personer varför vi sedan vi införlivat stadgan om de
grundläggande rättigheterna måste ansluta oss till behörighetsområdet för Europadomstolen i Strasbourg.

För det första har domstolen i Strasbourg, i betydelsen res judicata, fått mycket mer vidsträckta befogenheter
än dem som stadgas enligt de grundläggande rättigheterna, som både ordförandeskapet och
kommissionsledamot Viviane Reding har låtit förstå.

För det andra skapar detta på något sätt en länk mellan EU och vad som händer i Europa som helhet och
därmed med Europarådets länder. Naturligtvis undrar en del om detta kommer att orsaka mer allmänna
komplikationer men betänkandet betonar att det inte borde bli några transnationella överklaganden och
inte heller är någon domstol högre eller lägre än den andra. Varje domstol kommer att ha behörighet för de
makter som innehar den, som EU därmed kommer att ha för domstolen i Luxemburg.

Jag anser att anslutningen till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna är ett viktigt steg
eftersom den är proceduren för anslutning till de protokoll som rör motsvarande makter. Detta kommer
givetvis att ge parlamentet möjlighet att bli aktivt engagerat i förhandlingar och att bidra till att utse en
domare genom Europarådets parlamentariska församling.

Richard Howitt (S&D). – (EN) Fru talman! Jag är stolt över att vara ordförande för parlamentets delegation
till översynskonferensen för Internationella brottmålsdomstolen, för att fira hur inrättandet av den har
bidragit till att skapa global rättvisa och bekämpa straffrihet för brott mot mänskligheten och att företräda
vårt EU:s beslutsamhet att i vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik arbeta för domstolens universella
behörighet.

Genom att yrka på bättre tillgång till rättvisa för offer borde vi uttrycka erkänsla över att 15 av de 24 länder
över hela världen som har bidragit till förvaltningsfonden för offer är våra egna medlemsstater – men vi
borde också notera med ödmjukhet att det innebär att tolv EU-länder inte har gett sådan finansiering och
att 14 av våra länder varken har utsett nationella kontaktpunkter eller svarat på den årliga enkäten som krävs
av stadgan. Universell behörighet utomlands börjar med universellt genomförande här hemma och jag måste
beklaga att ett av de första besluten för Storbritanniens nya koalitionsregering är att åka till
översynskonferensen för att motsätta sig behörighet för anfallsbrott och för att opponera mot Belgiens
förslag att inberäkna användning av förbjudna vapen i interna konflikter som ett krigsbrott.

Anfall, det olagliga bruket av våld mot en annan stat, åtalades av domstolarna i Nürnberg och Tokyo i slutet
av andra världskriget, och jag tycker det är svårt att förstå varför ICC inte skulle användas för att åtala
2000-talets krigsbrott. Under tiden förstår jag inte hur de motiverar att användningen av giftgas eller
dumdumkulor är olaglig om man går över gränsen men inte om man stannar innanför den. De säger att när
Saddam Hussein lät gasa träskaraberna eller när demonstranter i Gaza avsiktligt skjuts med kulor som splittras
inuti deras kroppar kan förövarna göra det utan rädsla för att behöva stå till svars. De har helt enkelt fel.

Charles Goerens (ALDE). – (FR) Fru talman! Den efterlängtade internationella brottmålsdomstolen, som
var menad att åtala förövarna av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott, är en första respons på
de offer som alltför ofta och sorgligt nog förgäves begärt kompensation och rättvisa.
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Innan den inrättades ville många av oss att domstolen skulle få en förebyggande roll. Skulle verkligen inte
ett internationellt organ, som var behörigt att straffa förövare av brott så avskyvärda som dem som begicks
i Bosnien, Rwanda, Kambodja och Darfur, kunna avråda en känd diktator/mördare som visste att så fort som
hans brott hade begåtts skulle han inte längre känna sig säker utanför gränserna till sitt land, där han kunde
agera med fullständig straffrihet?

I det avseendet skulle jag vilja fråga kommissionen och rådet om de anser att förebyggandemålet har nåtts.
Till exempel, skulle kommissionen kunna tala om för mig om, enligt deras åsikt, det häktningsbeslut som
utfärdats av Internationella brottmålsdomstolen mot president Omar al-Bashir utgör en del av lösningen
eller en del av problemet? Personligen fortsätter jag att anse att den är en del av lösningen.

Det må vara hur som helst, vilka lärdomar kan man dra av den korta period som domstolen har existerat?

När kommissionen tagit till sig dessa lärdomar tänker den då – och det är min sista fråga – lägga fram
ändringsförslag under översynskonferensen för ICC i Kampala, vilken kommer att vara ett tillfälle att lägga
fram och om nödvändigt anta ändringsförslag till texten som utgör domstolens rättsliga bas?

Konrad Szymański (ECR). – (PL) När vi ansluter oss till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna måste vi till varje pris undvika flera allvarliga risker.

Vi har ett viktigt problem som rör konkurrensen mellan två domstolar: den i Strasbourg och EU-domstolen.
Det faktum att två dokument kommer att vara i kraft – stadgan om de grundläggande rättigheterna och
Europeiska konventionen – kommer att skapa problem. Det kommer att bli mycket svårt att förklara för
våra medborgare vilken domstol som är den rätta för deras klagomål. Som en följd av det kommer antalet
fall med avslag på undersökningen av ett rättsfall på grund av en konflikt om domstolarnas behörighetsområde
och de rättsliga skäl som är involverade att öka. Det finns också en risk att EU:s anslutning till Europeiska
konventionen kommer att minska respekten för medlemsstaternas konstitutionella traditioner, vilka utgör
rättens allmänna principer i dag. Särskilt bör inte EU:s anslutning till konventionen vara ett medel att kringgå
Lissabonfördragets protokoll, vilket garanterar Storbritannien och Polen undantag från alla oväntade effekter
av stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Mina damer och herrar! Tyvärr har jag bara en minut på mig att kommentera
detta viktiga ämne. Låt mig därför, oberoende av hur kort tid jag fått, informera er om att en fruktansvärd
översvämning just nu har drabbat norra Ungern, Slovakien och Polen. Hundratals människors liv står på
spel. Vi bör försäkra dem om att vi i Europaparlamentet i Strasbourg är solidariska med dem och känner
deltagande med offren, och att vi hoppas att denna katastrofala översvämning ska försvinna så fort som
möjligt. Jag vill be ledarna i Europaparlamentet att hjälpa offren om det skulle behövas. I detta ögonblick
står flera dussin byar i norra Ungern helt under vatten. Vi hoppas att ödet och Gud förbarmar sig över dessa
katastrofdrabbade regioner.

Huvudproblemet med detta betänkande är att det är viktigt för samtliga närvarande, i egenskap av
parlamentsledamöter, att lyfta frågan om mänskliga rättigheter till en högre nivå, nämligen skyddet av de
mänskliga rättigheterna. Anslutning till konventionen innebär dock inte ett ökat skydd av de mänskliga
rättigheterna. Det enda som framträder är en ideologi om ett Europas förenta stater, vilket vi inte stöder,
eftersom medlemsstaterna, i egenskap av suveräna stater, redan har anslutit sig till konventionen. Vi motsätter
oss även föreställningen om att detta symboliska beslut ska fattas som en antydan om att vi är en del av ett
stort imperium.

Carlo Casini (PPE). – (IT) Fru talman, herr rådsordförande, fru kommissionsledamot, mina damer och
herrar! Detta medlemskap är ett säkert tecken på ett av Europeiska unionens uppdrag: uppdraget att försvara
och främja de mänskliga rättigheterna.

Ett uppdrag som redan är formulerat och demonstrerat under historiens gång genom att enskilda
medlemsstater redan skrivit under Europarådets konvention och genom att vi upprepar att konventionens
allmänna principer och medlemsstaternas konstitutioner nu är en del av EU:s lagstiftning. Så denna symboliska
gest är mycket viktig.

Att översätta detta idealistiska koncept till faktiska juridiska regler är dock inte så enkelt: i betänkandet
hänvisas huvudsakligen och i sista hand endast till institutionella frågor, och är fullständigt godtagbart. Jag
vill också tacka Ramón Jáuregui Atondo, och jag kan meddela att utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
– som jag är ordförande i – har godkänt dokumentet praktiskt taget enhälligt. Vi är därför nöjda med
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betänkandet och jag kommer inte att ta upp enskilda delar av det, eftersom vi helt stödjer allt som rådets
ordförande och kommissionsledamoten tidigare sagt.

Uttalandet om den institutionella närvaron av ledamöter från Europaparlamentet vid Europarådets
parlamentariska församling när den ska välja en eller flera domare är något vagt. Jag menar att det finns ett
visst problem med förhållandet mellan Europas och EU:s befolkning och befolkningen i övriga länder.
Lyckligtvis framgår det redan av förordningen som styr medlemskap och representation i Europarådets
parlamentariska församling att det inte får finnas färre än två representanter per medlemsstat, och inte fler
än 18 sammanlagt. Med tanke på Europeiska unionens betydelse föreslår jag att vi drar gränsen vid 18.

Avslutningsvis vill jag dock säga att denna resolution visar på ett problem som är värt att undersöka
noggrannare, ett problem som vi redan tidigare har lyft fram flera gånger, nämligen förbindelserna mellan
domstolarna. Jag anser att vi måste reflektera lite mer kring detta men, framför allt, över problemet med den
europeiska andan. Vi är Europeiska unionen och grundar oss därmed, enligt vad som anges i artikel 2 i
Lissabonfördraget, på mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter – och jämlikhet bygger på mänsklig
värdighet. I EU är vi inte eniga kring denna punkt, så därför bör vi noga fundera över begreppet mänsklig
värdighet, dess begränsningar och vad det omfattar. Det är dock inte ämnet för detta beslut och detta mycket
uppskattade betänkande. Jag vill tacka föredraganden.

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Fru talman! Europeiska unionen är och förblir en ivrig anhängare av
Internationella brottmålsdomstolen och dess uppgift att försvara allmängiltigheten i de mänskliga
rättigheterna. Vi hoppas att konferensen för översyn av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
i Kampala kommer att bli en verklig milstolpe i domstolens fortsatta utveckling.

Det internationella samfundet uppmanas att stärka institutionens giltighet, främja skyddet och fortsätta
stärka den internationella rättens oberoende och effektivitet. Inom ramen för denna översynsprocess har
flera förslag redan lagts fram, av vilka det viktigaste otvivelaktigt är det som handlar om aggressionsbrott.
Det viktigaste i dag är dock att se till att Europaparlamentet betonar att avskyvärda brott mot mänskligheten
inte får gå ostraffade. Vad vi vill ha är ett förtydligande av lagstiftningen och ett samarbete mellan så många
länder i det internationella samfundet som möjligt för att, med hjälp av en rättvis och opartisk process,
förhindra straffrihet.

Krigsförbrytare måste få veta att de kommer att straffas för sina handlingar. Det är den vissheten om straff
som kan hjälpa till att förhindra liknande handlingar i framtiden och bana väg för försoning efter våldsamma
konfrontationer.

Vi vill därför bekräfta vårt fulla stöd för Internationella brottmålsdomstolens uppgift och vår hängivenhet
för de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt och önskar att konferensen för översyn i
Uganda blir en framgång.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Konferensen för översyn av Romstadgan för Internationella
brottmålsdomstolen ger oss en viktig möjlighet att engagera EU-medlemsstaterna i värderingar som för oss
är avgörande. Lyckligtvis finns det en allmän övertygelse bland européer om att de grövsta brotten och dess
förövare ska bestraffas.

Med tanke på det är det en bra sak att konferensen om översyn äger rum i Afrika. Afrika är en kontinent där
många brott gått ostraffade. Internationella brottmålsdomstolen håller för närvarande på med utredningar
i fem afrikanska länder: Kenya, Demokratiska republiken Kongo, Sudan, Uganda och Centralafrikanska
republiken.

Vi måste förhindra att förövare som begår fruktansvärda brott mot sina egna och andras medborgare går
ostraffade. Internationella brottmålsdomstolens roll i denna fråga är avgörande. Om Internationella
brottmålsdomstolen hade existerat för 70 år sedan hade kanske inte massakern i Katyń ägt rum. Existensen
av en effektiv domstol kan i sig ha en förebyggande effekt.

Europas stater bör stärka domstolen i dess grundläggande roller: utredning och lagföring av krigsförbrytelser,
folkmord och brott mot mänskligheten. Det är viktigt att fler stater ansluter sig till Romstadgan, eftersom
domstolens effektivitet är beroende av samarbetet mellan staterna och internationella organisationer. För
att domstolen ska bli så effektiv som möjligt bör samtliga stater som anslutit sig till Romstadgan därför delta
i ett sådant samarbete.
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Ana Gomes (S&D). – (PT) Det finns viktiga punkter på dagordningen vid konferensen i Kampala, som till
exempel krigsförbrytelser. Det viktigaste steget för att befästa Internationella brottmålsdomstolens universella
jurisdiktion är dock att föra den åtalade Omar al-Bashir inför rätta.

Det var tack vare påtryckningar från EU som FN:s säkerhetsråd valde att ta upp målet med brotten i Darfur
i Internationella brottmålsdomstolen. De arresteringsorder som utfärdades av Internationella
brottmålsdomstolen inkluderar en som avser en av de nuvarande statscheferna i Sudan för brott mot
mänskligheten och krigsförbrytelser.

Europeiska unionen måste agera i enlighet med den bedömning som gjordes av dess observatörer vid valet
i Sudan, där slutsatsen drogs att valet inte hade uppfyllt internationella normer. Även om Omar al-Bashir
hade valts på ett lagligt sätt skulle EU ändå kräva att han ställdes inför rätta. EU kan inte fortsätta att ge
motstridiga signaler.

Det är absolut nödvändigt att president Omar al-Bashir överlämnas till Internationella brottmålsdomstolen.
Det skickar en stark signal som kan avskräcka andra diktatorer från att bruka våld mot sina befolkningar.
Om vi misslyckas med detta kommer det att få motsatt effekt.

Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Fru talman! Jag vill tala om EU:s anslutning till den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Jag vill understryka
att jag talar i egenskap av jurist.

Jag vill uppmärksamma EU-domstolens roll i Europeiska unionens anslutning till den europeiska konventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I synnerhet måste konventionens
villkor om att nationella rättsmedel ska ha uttömts innan käranden ansöker om att väcka talan vid Europeiska
domstolen för de mänskliga rättigheterna införlivas i ett förfarande som vid varje mål ger EU-domstolen
möjlighet att besluta som sista nationella rättsmedel innan Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna i Strasbourg tar över ärendet. Jag hänvisar huvudsakligen till mål där medlemsstater tillämpar
EU-rätten och där enskilda käranden stämmer medlemsstater på grund av tillämpningen av EU-rätten.
EU-domstolen i Luxemburg måste först få möjlighet att tillämpa konventionen i sådana mål. Låt oss inte
glömma att EU-domstolen har tillämpat konventionen i flera år. När det gäller detta vill jag påminna om
Europadomstolens dom i målet Bosphorus mot Irland 2005. Enligt den domen kan skyddet av de
grundläggande rättigheterna som följer av gemenskapsrätten betraktas som likvärdig med den för
konventionssystemet.

Tillsammans med mina kolleger välkomnar jag Europeiska unionens anslutning till konventionen. Samtidigt
vill jag se en noggrann bedömning av det förfarande som vi inför, eftersom vi behöver skydda medborgarnas
intressen och samtidigt hålla fast vid det som fungerar bra.

Paulo Rangel (PPE). – (PT) Jag vill understryka att Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och dess
portugisiska ledamöter med stor tillfredsställelse ser att Europeiska unionen inlett sin anslutning till den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

I slutänden kan ett land som Portugal – som alltid stått i främsta linjen när det gäller mänskliga rättigheter i
och med slaveriets avskaffande i Portugal redan år 1761 och som var en pionjär när det gällde att avskaffa
dödsstraffet – endast vara intresserade av att stödja anslutningen.

Jag vill dock gärna fästa er uppmärksamhet på att vi anser att det är väldigt viktigt för Europaparlamentet
att övervaka EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna. Vi anser att det är nödvändigt utifrån ett tekniskt, juridiskt och politiskt
perspektiv, eftersom Europaparlamentet är ett parlament för de mänskliga rättigheterna och en institution
där de mänskliga rättigheterna är av enorm betydelse. Jag vill även uppmärksamma att vi anser det vara av
stor vikt att vi står i förbindelse med många tredjeländer. Detta skickar en viktig signal till medlemmarna i
Europarådet som inte är medlemmar av EU (nämligen att EU nu blir medlem av Europarådet).

Till medlemmarna i Europarådet skickar det ett budskap om att EU stärker sitt åtagande för demokrati och
respekt för de grundläggande rättigheterna.

Milan Zver (PPE). – (SL) Ärade kommissionsledamöter och rådsmedlemmar! Det var länge sedan de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna begränsades till den enskilda nationsstaten. Det
gör det grundläggande dilemmat om EU ska bygga på mellanstatliga överenskommelser eller borde bli någon
form av överstatlig enhet överflödigt. Jag anser att EU:s anslutning till den europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är ett steg mot ett utökande av
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människans och individens frihet. Detta steg kommer även att ge ett mervärde och vi måste ha som målsättning
att göra Europeiska unionen till ett område där standarden för mänsklig frihet är den högsta i världen.

Jag tror inte att EU, efter att ha anslutit sig till konventionen, helt plötsligt kommer att bli ett frihetens rike.
Tvärtom kommer det fortfarande att förekomma kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Däremot är det viktigt att systemen som ska skydda dessa rättigheter och friheter
inte hela tiden hotas.

Vi måste stärka domstolarnas funktion och övriga strukturer och bestämma deras behörigheter. Med dessa
ord vill jag avsluta mitt anförande.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Jag vill säga något om ämnet för dagens diskussioner. Vi bör
komma ihåg att Afrika tyvärr är en kontinent där det har förekommit flera brott och regelbundna folkmord.
EU får inte förbli passiv inför denna situation. Lyckligtvis får Internationella brottmålsdomstolen i Kampala
allt större betydelse när det gäller åtgärder som vidtagits mot dessa brott. Förbrytare måste veta att de inte
kommer undan ostraffade. När det gäller detta är jag en av dem som är bestämt för att Europeiska unionen
stöder Internationella brottmålsdomstolens arbete. Jag tror inte att det kan råda några tvivel om detta i dag.
Jag anser att vi bör diskutera och överväga hur vi kan göra så att brottmålsdomstolen i Kampala kan bli ännu
effektivare.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Som tidigare nämnts är Europeiska unionens anslutning till
konventionen framför allt en symbolhandling. Trots detta anser jag att den bara kan stärka
integrationsprocessen och bli ytterligare ett steg mot EU:s politiska enande.

Förutom symboliken har denna rättsliga åtgärd även en praktisk betydelse för EU:s politik när det gäller de
mänskliga rättigheterna. På formell nivå kommer den även att undanröja dubbla standarder. Tidigare var
EU inte skyldig att iaktta de mänskliga rättigheterna. Från och med nu kommer dock EU:s lagstiftning att
utsättas för regelbundna juridiska kontroller, som kommer att övervaka att konventionen efterlevs.

Ytterligare en praktisk fördel med EU:s anslutning till konventionen är en garanti om skydd, inte enbart för
EU:s medborgare och övriga personer inom EU utan även för samtliga individer som omfattas av Europeiska
unionens befogenheter utanför dess territorium. Personligen gläder jag mig åt idén att EU:s mål kommer att
bli att uppfylla konventionens samtliga bestämmelser fullt ut i alla sina externa förbindelser och verksamheter.

Det är viktigt att de eventuella tekniska och administrativa komplikationerna i hela förfarandet nämns i det
inlämnade betänkandet och att förslag ges till hur man kan minska komplexiteten så mycket som möjligt.
I egenskap av icke-statlig medlem som ansluter sig till en konvention som var utformad för stater, bör EU
vara försiktig så att den inte kräver onödiga förändringar i konventionen eller dess juridiska system. Europeiska
domstolen för de mänskliga rättigheterna är redan tillräckligt överansträngd. Dessutom kan onödiga
komplikationer undergräva legitimiteten och populariteten i förfarandet för Europeiska unionens anslutning
till konventionen.

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Mina damer och herrar! Jag har varit ledamot av Europaparlamentet i snart
ett år nu och jag börjar vänja mig vid det omöjliga, nämligen att debatten om varje enskilt betänkande följer
samma mönster. Vi är cirka 20 eller 30 ledamöter närvarande i denna kammare utav nästan 800
parlamentsledamöter, där en del av oss inte ens är närvarande på grund av en viss pliktkänsla utan endast
för att vi inte vill rösta utifrån partilinjen utan bygga vårt beslut på personlig övertygelse och sund information,
och som alla har haft liknande erfarenheter. Vi ställer frågor men får aldrig några svar, förutom några allmänna
uttalanden ibland. Jag vill uppriktigt be kommissionsledamoten med ansvar för rättvisa, grundläggande
rättigheter och medborgarskap att göra ett undantag denna gång och ge ett exakt svar på min fråga. Frågan
är: vilket mervärde ger och hur gynnas EU:s medborgare av Europeiska unionens anslutning till den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som varje enskild
EU-medlemsstat redan har anslutit sig till? Jag ber er att ge mig ett exempel på hur denna anslutning kan
bidra till att skydda EU-medborgarens mänskliga rättigheter. Jag vill tacka er på förhand för att ni för en
gångs skull, till sist, gör ett undantag från denna allmänna regel.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Att bli medlem
av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna innebär ett avgörande steg för Europeiska unionens
tillväxt. De två systemen kommer garanterat att stärka skyddet av individens grundläggande rättigheter, både
inom och utanför våra 27 länder, om vi beaktar Europarådets samtliga medlemsländer. Detta är därför en
möjlighet som vi inte får missa och en som vi har väntat på i flera år.
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Doktrinen och rättspraxisen hos både EU-domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
i Strasbourg har nu under en viss tid arbetat för detta ögonblick, eller snarare banat väg för detta mål, eftersom
det för mig är ett mål. Det är ett mål för oss alla. Jag vill därför understryka vikten av medlemskap för samtliga
EU:s medborgare, som därmed kommer att kunna väcka talan vid domstolen i Strasbourg mot en
EU-institution eller en medlemsstat tack vare det mer omfattande skydd som de kommer att åtnjuta.

Jag avslutar med vetskapen om att de två domstolarnas oberoende ställning förblir oförändrad. Det förklaras
tydligt och ratificeras i detta betänkande och det överensstämmer med alla våra önskningar, med det uppenbara
undantaget för ett samarbete mellan de två institutionerna som respekterar deras egna ansvarsområden. Jag
vill dessutom gratulera min kollega till detta betänkande.

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Fru talman! Jag vill klargöra två saker. För det första är artiklarna som
finns i stadgan om de grundläggande rättigheterna och som även finns i den europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna desamma och betyder samma sak,
artiklarna 52 och 53 i stadgan. Det råder därför ingen motsättning.

För det andra är behörigheten för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna överstatlig. Om
någon vill väcka talan hos Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna om ett beslut som Europeiska
unionen har fattat eller om tillämpningen av EU-rätten, måste de därför först väcka talan hos EU-domstolen
för ett förhandsavgörande.

Jag förstår att EU-skeptiker alltid vill rösta emot EU, men åtminstone för parlamentarisk artighets skull bör
de läsa Rámon Jáuregui Atondos betänkande, som tydligt förklarar allting.

Diego López Garrido, rådets ordförande. – (ES) Fru talman! När det gäller den första punkten om den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna vill jag
också gratulera föredraganden och även kommissionen till det sätt på vilket de väldigt snabbt har lagt fram
ett förslag till uppdrag för förhandling. Jag välkomnar också Andrew Duffs anförande, där han mycket tydligt
konstaterar att den nya regeringen i Storbritannien, som bildats av de konservativa och liberaldemokraterna
är för att Europeiska unionen undertecknar den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, och därmed följer Lissabonfördraget.

Några av Andrew Duffs landsmän sade dock precis tvärtom. Det gäller representanter för gruppen Europeiska
konservativa och reformister och representanten för gruppen Frihet och demokrati i Europa – som inte är
brittisk – liksom Nicole Sinclaire och sedan Krisztina Morvai, som mycket tydligt sade: ”Varför behöver
Europeiska unionen underteckna den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna om medlemsstaterna redan är anslutna?”

Det som har hänt är att medlemsstaterna har överfört en viss del av sitt ansvar och sina befogenheter till EU,
vilket innebär att de inte längre utövas av medlemsstaterna utan av EU. Europeiska unionen skulle därför
teoretiskt sett kunna kränka den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Så ligger det till, såvida man inte anser att EU inte har någon makt eller några som
helst befogenheter utan bara makt och befogenheter som har förts över från medlemsstaterna. Det innebär
att det räcker inte med att medlemsstaterna har undertecknat konventionen. Europeiska unionen måste
också underteckna för att skapa ett fullständigt skydd för de mänskliga rättigheterna i hela Europeiska
unionen.

Jag förstår inte varför personer som till exempel representanterna för de två grupper som jag nämnde tidigare,
som så tydligt visat sin EU-skepsis, vägrar en överstatlig kontroll över Europeiska unionen. Det är helt
motsägelsefullt att någon som vill att EU ska övervakas och som anser att allt som Europeiska unionen gör
är dåligt eller att usla byråkrater gör ett dåligt jobb, ska vägra en överstatlig kontroll av Europeiska unionen.
Det är fullständigt motsägelsefullt. Det kan finnas andra skäl som handlar om de mänskliga rättigheterna
eller som har att göra med att en internationell organisation som försvarar de mänskliga rättigheterna ska
vara mer legitim, starkare eller stabilare. Det kan finnas andra skäl men inte de skäl som angetts hittills.

Jag anser att behovet av att underteckna konventionen är väldigt tydligt och jag anser också att det behöver
ske med den hastighet som kommissionen redan har agerat. Som Íñigo Méndez de Vigo sade har
kommissionen agerat snabbt och rådet behöver göra detsamma. Jag är säker på att mandatet att inleda
förhandlingar kommer att antas den 4 juni vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) i Bryssel, så han
behöver inte oroa sig.

18-05-2010Europaparlamentets överläggningarSV118



När det gäller frågan om Internationella brottmålsdomstolen anser jag att konferensen för översyn är väldigt
viktig. Det är ett väldigt viktigt möte som ordförandeskapet, för vars räkning jag talar, kommer att närvara
vid i syfte att tydligt fastställa och på nytt bekräfta att medlemsstaterna måste samarbeta med Internationella
brottmålsdomstolen och att de kommer att arbeta utifrån de riktlinjerna, naturligtvis utifrån
komplementaritetsprincipen, som är en grundprincip för Internationella brottmålsdomstolen.

Jag håller med om att de viktigaste målen för denna konferens är att införa aggressionsbrott, samt att från
Romstadgan stryka möjligheten att dröja sju år innan man överlämnar möjliga och påstådda krigsförbrytare.
Jag håller även med om att användningen av särskilda vapen i konflikter i sig självt innebär en krigsförbrytelse
– något som diskuteras efter ett förslag som lagts fram av Belgien.

Ordförandeskapet kommer i alla fall att göra ett uttalande som stöder Internationella brottmålsdomstolen
och kommer även att utvärdera vad Internationella brottmålsdomstolen har inneburit. Jag antar även att
flera ledamöter kommer att närvara vid diskussionerna i Kampalakonferensen. Jag anser därför att detta är
en väldigt viktig konferens, med stor politisk, symbolisk och juridisk betydelse. Beslut kommer att fattas
som påverkar juridiska texter.

Jag vill naturligtvis tacka Europaparlamentet för debatten i dag. Den har hjälpt oss att på nytt bekräfta våra
gemensamma värderingar och även påminna oss om att när vi talar om Internationella brottmålsdomstolen
talar vi i princip om människor som har utsatts för de brott som Romstadgan försöker åtala, och att det i
slutändan handlar om att bekämpa straffriheten och att klargöra att det inte finns någon plats för straffrihet
på 2000-talet.

Viviane Reding, kommissionens vice ordförande. – (EN) Fru talman! Stadgan om de grundläggande rättigheterna
och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
är extraordinära texter. De är värdegrunden på vilken vi bygger vårt samhälle och Europeiska unionen. Jag
anser att de är alldeles för viktiga och historiska för att överlämnas åt partipolitisk polemik. Jag måste säga
att jag faktiskt är väldigt stolt över att vi i det här skedet av byggandet av Europeiska unionen, kan gå vidare
genom att tillämpa stadgan om de grundläggande rättigheterna i praktiken och genom att ansluta oss till
den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

När jag hör vad föredraganden Diego López Garrido och medföredragandena Cristian Dan Preda och Kinga
Gál har sagt för Europaparlamentets räkning förstår jag också att ni är mycket medvetna om den historiska
uppgift som vi nu står inför. Mervärdet av anslutningen har förklarats mycket väl i dessa texter och i bidragen
från flera av parlamentsledamöterna.

Samtliga medlemsstater har undertecknat den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, men de har även – som rådets ordförande precis förklarade
– överfört betydande befogenheter till Europeiska unionen. Det är därför normalt att Europeiska unionen,
när den agerar som union, ska underkastas samma externa kontroll som medlemsstaterna från den
specialiserade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Ett konkret exempel är att det kan förekomma ett beslut från Europeiska kommissionen mot ett företag
inom ramen för konkurrenslagstiftningen som skulle kunna överklagas direkt inför Europeiska domstolen
för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, något som är väldigt svårt att göra i dag. Som ni tidigare har
påpekat, kommer det att förekomma en hel del väldigt konkreta exempel: konkreta exempel som kan hjälpa
medborgarna, eftersom – och detta är någonting nytt – de nu kommer att ha en dubbel garanti. EU-domstolen
i Luxemburg kommer att döma utifrån stadgan om de grundläggande rättigheterna som dessutom är bindande
för samtliga medlemsstater. Det bör konstateras en gång för alla.

Jag förstår inte hur någon som har ett mandat efter att ha valts av sina medborgare kan ifrågasätta rättigheterna
för dessa medborgare. Det är bättre för medborgarna att ha rättigheterna två gånger i stället för inte alls. Här
ger vi dem dubbelt så många rättigheter, och det är vad EU handlar om. EU innebär rättigheter för de europeiska
medborgarna och jag är väldigt stolt över att denna kammare försvarar dessa rättigheter. Ja, vi kommer nu
att få lagar om rättigheter där medborgarna kommer att veta att de kan gå till domstol för att få sina rättigheter
tagna på allvar.

Frågan om EU ska ansluta sig till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna är inte längre en fråga, eftersom artikel 6 i fördraget förpliktigar unionen att
ansluta sig till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna. Jag anser därför att vi inte bör diskutera frågan vidare eftersom den redan är utagerad.
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Vi bör också veta att denna anslutning kommer att lämna de enskilda medlemsstaternas ställning gentemot
konventionen oförändrad så länge som ingen EU-lag står på spel. Så kommer det att vara även i fortsättningen.
Det enskilda förhållandet mellan en medlemsstat och konventionen kommer att förbli exakt detsamma. Nu
kommer det att finnas kompletterande garantier gällande EU-rätten.

Självklart måste frågan om risken för konflikter mellan olika rättssystem undersökas. Den håller på att
undersökas och jag är tacksam mot föredragande som har tagit med denna fråga. Hittills har vi sett att dessa
konflikter anses vara minimala, eftersom konventionen redan är en del av de normer som EU-domstolen i
Luxemburg beaktar i dag och konventionen kommer att fungera som en miniminorm. Kommissionen
förväntar sig att rättspraxisen i Strasbourg och Luxemburg kommer att utvecklas på ett harmoniskt sätt och
stråla samman under de kommande åren.

Jag vill nu ta upp mer specifika frågor.

När det gäller rättstvister så är det inte en fråga för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller
för EU-domstolen. Just nu är det en fråga för det brittiska systemet för tvistlösning och jag har redan börjat
diskutera detta med den brittiska regeringen för att se om de kan se över sitt system för tvistlösning, som i
vissa fall faktiskt kan vara skadligt när det gäller till exempel pressfriheten.

Europaparlamentet har så här långt, tack vare sina föredragande, gjort ett utmärkt arbete. Jag räknar med att
Europaparlamentet fortsätter att delta i en process som säkert blir svår och lång, där vi kommer att behöva
lösa de tekniska problemen – och tekniska problem kan faktiskt bli till politiska problem – så jag räknar med
att Europaparlamentet fortsätter att delta i denna väldigt svåra uppgift.

När det gäller förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europarådets parlamentariska församling,
lämnar jag det helt och hållet till Europaparlamentet att avgöra. Om ni behöver en hjälpande hand så kan
jag i detta avseende hjälpa er men det är upp till parlamentsledamöterna själva att hitta en gemensam grund
och jag anser att det inte borde vara så svårt.

När det gäller Internationella brottmålsdomstolen har Europaparlamentet redan tagit emot åklagaren
Luis Moreno-Ocampo och rättens ordförande Song Sang-Hyun. Jag anser att det var en mycket stark politisk
signal från Europaparlamentet om att parlamentet tar de mänskliga rättigheterna på allvar, inte enbart inom
EU men även utanför EU.

Vi anser också att Kampalakonferensen är den viktigaste internationella konferensen om internationell rätt
under det senaste årtiondet. Vi måste se till att den gör skillnad. Återigen räknar jag med Europaparlamentet,
eftersom jag vet att parlamentsledamöter kommer att närvara och uttala sig vid Kampalakonferensen.

Vi vet att EU har spelat och kommer att spela en viktig roll genom att integrera resultaten från konferensen
i dess politik om internationell rätt, stöd för tredjeländer och framför allt i alla de förhandlingar som kommer
att äga rum under de kommande månaderna och åren. Vi kommer särskilt att fortsätta stödja uppbygganden
av nationell kapacitet i syfte att stärka och göra det möjligt att i nationella jurisdiktioner göra trovärdiga och
effektiva nationella utredningar och genomföra rättegångar av brott enligt Romstadgan.

Vår strategi i detta avseende förblir oförändrad och oförminskad, med den skillnaden att vi nu har ett nytt
verktyg till vårt förfogande. Det nya verktyget är Lissabonfördraget som ger oss förnyad kapacitet att vara
mer konsekventa och effektivare i vårt stöd till Internationella brottmålsdomstolen. I linje med den
uppmuntran som Europaparlamentet uttryckt och som framkommit i resolutionen samt under debatten,
kommer den vice ordföranden/höga representanten och hennes tjänsteavdelning att kraftfullt fortsätta att
främja universell anslutning till Romstadgan. Vi kommer systematiskt att göra det under samtliga av våra
diskussioner med partner utanför EU.

Det ställdes två väldigt specifika frågor som jag skulle vilja besvara kortfattat.

Den första frågan var om en arresteringsorder för president al-Bashir är en del av lösningen eller en del av
problemet. Kommissionen ser detta tydligt som en del av en långsiktig lösning, eftersom denna
arresteringsorder visar att i och med domstolens domar verkställs rättvisan omedelbart. Oavsett vem personen
är, även om personen är en statschef, och även om denna arresteringsorder inte verkställs omedelbart,
kommer den inte att försvinna, eftersom Internationella brottmålsdomstolen är en permanent domstol, så
jag kan försäkra er om att EU kommer att fortsätta uppmana Sudan att samarbeta fullt ut med Internationella
brottmålsdomstolen.
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När det gäller frågan om kommissionen kommer att presentera några ändringsförslag vid Kampalakonferensen
är svaret nej, eftersom EU inte är en part – det är medlemsstaterna som kommer att förhandla om
ändringsförslagen. Kommissionen kommer dock att spela en aktiv roll i inventeringsdelen av konferensen
och vi räknar fullständigt med att det spanska ordförandeskapet ska leda de europeiska nationerna så att
deras röst gör stor skillnad på denna konferens.

Ramón Jáuregui Atondo, föredragande. – (ES) Fru talman! Jag vill tacka alla som har talat eftersom de allra
flesta har uttalat sig mycket positivt om anslutningsavtalet som vi ska rösta om i morgon. Så gott som alla
har varit eniga om det.

Jag vill särskilt tacka Vivane Reding som har gjort det möjligt för oss att arbeta tillsammans. Förhandlingarna
kommer att bli komplicerade och parlamentet måste följa dessa förhandlingar mycket noggrant.

Jag vill snabbt svara på några frågor och göra några förtydliganden. Anslutningen är inte en symbolisk
handling, den har ett rättsligt värde. En del undrar vad syftet med den är och vad den tillför. Jag ska ge ett
exempel.

Om vi till exempel antar att ungerska jurister blir diskriminerade vid en upphandling av EU-personal på
grund av en rättsteknisk orsak eller någon annan orsak. Vart ska då de ungerska juristerna vända sig för att
klaga? Till Europeiska unionens domstol. Vad tillför en anslutning? Dessa jurister kan då klaga hos Europeiska
domstolen för de mänskliga rättigheterna om deras rätt till lika möjligheter inte erkänns av Europeiska
unionens domstol. Det är en ny domstol som gör det möjligt att garantera att de grundläggande mänskliga
rättigheterna efterlevs, till exempel rätten till lika behandling. Därför är det uppenbart att denna företeelse
inte utgör ett symboliskt tillskott utan ett rättsligt sådant.

Jag vill klargöra två saker. Ledamöterna vill inte att förhandlingarna ska begränsas till anslutningen till den
europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, utan att även de protokoll som under årens lopp
har upprättats inför konventionen ska ingå. Det gäller särskilt protokollen om de rättigheter som behandlas
i stadgan om de grundläggande rättigheterna eftersom det skulle innebära att de två dokumenten blir
likvärdiga.

Till sist uppmanar parlamentet även till att man ansluter sig till konventionens och Europarådets organ och
myndigheter eftersom skyddssystemet för de allmänna mänskliga rättigheterna då kan erkännas, däribland
den europeiska sociala stadgan.

Talmannen. - Jag har tagit emot ett resolutionsförslag(1) i slutet av debatten.

Den gemensamma debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum onsdagen den 19 maj 2010.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Elena Oana Antonescu (PPE), skriftlig. – (RO) I och med att Lissabonfördraget har trätt i kraft har man
skapat en rättslig ram för EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna (ECHR) och EU blir därigenom den 48:e undertecknaren av konventionen. EU:s anslutning till
ECHR kommer att komplettera den skyddsnivå som i Lissabonfördraget fastställs genom stadgan om de
grundläggande rättigheterna, som är rättsligt bindande.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg får befogenhet att utöva domstolsprövningar
av åtgärder som EU:s institutioner, organ och byråer vidtar och även av beslut som fattats av Europeiska
unionens domstol när det gäller konventionens efterlevnad. Därigenom skapas ytterligare ett skikt av rättslig
kontroll av grundläggande rättigheter inom EU. När EU har anslutit sig till konventionen kommer det i den
att anges en miniminivå för skyddet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Europa. Den
kommer att tillämpas obligatoriskt, särskilt i situationer där EU:s skyddsnivå är lägre än den som anges i
konventionen.

Både medlemsstaterna och kommissionen måste ta fram information där man förklarar alla de konsekvenser
och den påverkan anslutningen får, så att EU:s medborgare är fullt medvetna om processens betydelse.

(1) Se protokollet.
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Corina Creţu (S&D), skriftlig. – (RO) EU:s anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna är ett naturligt steg efter Lissabonfördragets ikraftträdande och
i och med detta kan ett gemensamt politiskt område införlivas och upprättas på ett mer grundligt sätt. EU:s
anslutning till ECHR kommer att innebära en större samstämmighet mellan EU och de länder som ingår i
Europarådet och dess alleuropeiska system för mänskliga rättigheter.

Jag anser att det viktigaste resultatet med att ansluta sig till ECHR är att det skyddar medborgarna mot EU:s
åtgärder, liknande det skydd som de har mot medlemsstaternas åtgärder. Det är en betydande utveckling,
förutsatt att medlemsstaterna har överfört viktiga befogenheter till EU. Det är följdriktigt att ha möjligheten
att vända sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna när det gäller beslut som EU som
helhet har fattat. När vi talar om europeiskt medborgarskap måste vi även fylla det med ett särskilt innehåll,
där denna valmöjlighet ingår.

Jag hoppas att det nya verktyget som EU-medborgarna får blir lättillgängligt och att beslutet att ansluta sig
till konventionen verkligen bidrar till att skapa en mer enhetlig struktur för mänskliga rättigheter inom EU.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), skriftlig. – (PL) Med anledning av de kommande
förhandlingarna om EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och grundläggande friheterna skulle jag vilja uppmärksamma frågan om yttre förbindelser. Detta område
kommer att påverkas särskilt av unionens anslutning till konventionen. Varför? För det första tänker jag
påminna om att Europeiska unionens domstol i och med Lissabonfördraget har mycket begränsad jurisdiktion
inom området utrikespolitik. En anslutning till konventionen kommer delvis att kompensera dessa
begränsningar genom att se till att alla aspekter av unionens verksamhet undergår en extern rättslig kontroll.
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg får rätt att bedöma hur unionen följer
grundläggande rättigheter på alla verksamhetsområden, även inom utrikespolitiken. För det andra vet alla
hur ofta det uppstår diskussioner, även inom Europaparlamentets forum, om att man måste uppmärksamma
mänskliga rättigheter i unionens relationer med tredjeländer. En anslutning till konventionen kommer därför
att ge trovärdighet åt unionens dialog om mänskliga rättigheter med tredjeländer. Det råder ingen tvekan
om att unionen har ett bra tillfälle att stärka människorättsaspekten inom utrikes- och säkerhetspolitiken
när unionen nu ska övervakas av domstolen för de mänskliga rättigheterna. Då kan man främja begreppet
mänskliga rättigheter mer effektivt världen över, i den mån som EU tar sina egna människorättsförpliktelser
på allvar. Vi får hoppas att det är så det blir.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) EU:s anslutning till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och grundläggande friheterna är utan tvekan ett steg i rätt riktning mot att ge våra medborgare lika och
rättvisa rättigheter. Vi måste se till att dess principer upprätthålls i alla medlemsstater. Det kommer även att
förbättra samstämmigheten i lagstiftningen mellan unionen och de länder som ingår i Europarådet och
medborgarna kommer att ha fler institutioner att vända sig till om deras rättigheter har kränkts. Det skulle
också ge större vikt och trovärdighet åt flera av parlamentets initiativ för att skydda grundläggande friheter,
som alla människor har rätt till. Men vi ska inte glömma att unionen, förutom att försvara rättigheterna för
människor i tredjeländer, i första hand bör se till att dessa rättigheter inte kränks i medlemsstaterna.

Alexander Mirsky (S&D), skriftlig. – (LV) Det finns ett land i EU där man i nästan 20 år har kränkt de
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna för omkring 20 procent av befolkningen. Trots detta
fick Lettland bli medlem i EU 2004. När Lettlands anslutningsförhandlingar ägde rum lovade den lettiska
regeringen den dåvarande kommissionsledamoten för utvidgning, Günther Verheugen, att man skulle lösa
problemet med icke-medborgare, men trots löftet är frågan inte löst än i dag. Som en följd av detta bor
ungefär 340 000 icke-medborgare i EU. I Lettland är de andra klassens medborgare som inte får arbeta inom
den offentliga sektorn eller inneha officiella befattningar, inte ens i områden där mer än 60 procent av
befolkningen är icke-medborgare. I den lettiska staden Daugavpils är mer än 90 procent av befolkningen
rysktalande. Trots detta är det förbjudet att använda ryska som officiellt språk i staden och 30 procent av
befolkningen får inte rösta i de lokala valen. Kommunfullmäktige, som har valts i en rysktalande stad, får
inte använda sitt modersmål på möten. Märkligt nog har Europeiska kommissionen än i dag varken funnit
tillräckliga argument eller tid för att få den lettiska regeringen att upphöra med denna språkdiskriminering.
Det är nödvändigt att skapa en arbetsgrupp som undersöker situationen i Lettland snarast möjligt, annars
ser jag inte meningen med att EU ansluter sig till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter
och grundläggande friheter. Alla ska vara medvetna om att det finns ett land i EU där rättigheterna för mer
än 25 procent av befolkningen i många år har kränkts på ett cyniskt sätt.

Rafał Trzaskowski (PPE), skriftlig. – (PL) När vi talar om EU:s anslutning till den europeiska konventionen
om skydd för mänskliga rättigheter handlar det om ett arbete som har pågått i tio års tid och om farhågorna
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för att det kan uppstå konkurrens mellan Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna, bland annat. Det kommer säkerligen leda till problem på jurisdiktionsområdet och
när det gäller domstolens självstyre. Jag anser emellertid att det vi har uppnått efter dessa tio år kan innebära
att de två systemen kompletterar varandra, så man kanske inte ska tänka så hierarkiskt. Domstolen har under
lång tid följt arbetet vid Europadomstolen i Strasbourg och tvärtom. De båda systemen existerar sida vid
sida utan konkurrens, så farhågorna kanske är obefogade. Vi behöver ansluta oss till konventionen av
symboliska orsaker, men framför allt behöver vi konventionen eftersom den kommer att komplettera
skyddssystemet för de mänskliga rättigheterna i EU. EU kommer även att framstå som mer trovärdigt i
medborgarnas ögon eftersom de kommer att skyddas mot EU och dess institutioner och inte bara mot
medlemsstaterna, som har varit fallet hittills. Så vi bör vara glada över att systemet kommer att stärkas. Men
en viss lojalitet krävs, så att vi inte undergräver systemets trovärdighet. Därför föreslår vi att medlemsstaterna
inte ska väcka åtal mot varandra i EU-rättsliga frågor även om konventionen ger den möjligheten.

14. Handlingsplan för genomförande av Stockholmsprogrammet * (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är rådets och kommissionens uttalande om handlingsplanen för
Stockholmsprogrammet.

Föregående debatt var mycket intressant, men vi har överskridit vår talartid, så jag ber alla som ska tala att
strikt hålla sig till den tilldelade tiden.

Diego López Garrido, rådets ordförande. – (ES) Fru talman! Det europeiska området med frihet, säkerhet
och rättvisa är en av EU:s främsta bedrifter. Där har man gjort framsteg när det gäller samarbete mellan
medlemsstater, mellan medborgare samt samarbete i kriminella frågor och inre säkerhet. Det är ett av det
europeiska projektets viktigaste resultat och ett av de resultat som har varit närmast att uppnå det som EU
alltid misslyckas med, nämligen en närmare anknytning till allmänheten.

Det är utan tvekan denna aspekt av unionens politik som dess medborgare anser är mest värdefull för de
viktigaste delarna i deras vardagsliv. Det vill säga att de kan åtnjuta sina friheter, som till exempel säkerhet.
Det är otvivelaktigt en av de största bedrifterna inom området frihet, säkerhet och rättvisa.

Rådet antog till och med en del beslut på detta område innan Lissabonfördraget kom till – då det så gott som
hanterades av respektive lands regering. Dessa beslut rör ämnet som vi debatterade tidigare: utredning av
folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser på nationell nivå.

Till exempel gav rådets beslut av den 13 juni 2002 och den 8 maj 2003 medlemsstaterna möjlighet att
samarbeta på nationell, mellanstatlig nivå för att väcka åtal mot dessa brott. I en del medlemsstater ingår
denna möjlighet lyckligtvis i lagstiftningen – alla minns vi väl fallet med general Pinochet.

Spanien, för att ta ett exempel, har det som kallas universell domsrätt, som innebär att mycket allvarliga
brott som har begåtts utanför ett land ändå eventuellt kan prövas i landet. Det gäller även om det innebär
att man förbigår den heliga territorialitetsprincipen inom straffrätten. Några stater har i praktiken frångått
principen, så att man även utanför det territorium där de har begåtts kan väcka åtal mot brott som är särskilt
oacceptabla och som allvarligt skadar människors värdighet.

En aspekt av området med frihet, säkerhet och rättvisa är det som kallas Stockholmsprogrammet. Det kommer
vid en tidpunkt då Lissabonfördraget redan gör området tillgängligt inte bara för den mellanstatliga sfären
utan även för den tydligt avgränsade sfär som EU utgör. Det är mycket utförligt när det gäller EU:s metoder
och tilldelar därför parlamentet och domstolen ledande roller som de inte har haft tidigare.

Stockholmsprogrammet är oerhört viktigt, och vi välkomnar därför att det antogs av rådet i december 2009
och därefter av Europeiska rådet. I programmet ingår ett tydligt arbetsprogram för EU och dess medlemsstater
och man prioriterar människors intressen och behov under de närmaste åren.

Därför är det ett oerhört viktigt program. I programmet fastställs – och än en gång hänvisar jag till den
föregående debatten – medlemsstaternas skyldighet att samarbeta med Internationella brottmålsdomstolen
när det gäller åtal mot folkmord och brott mot mänskligheten, så att dessa brott inte förblir ostraffade. Detta
ingår i Stockholmsprogrammet som antogs i slutet av förra året under det svenska ordförandeskapet.

Därför handlar det om ett oerhört viktigt program som måste införas och utformas i detalj. I detta avseende
inser vi betydelsen av kommissionens meddelande ”Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och
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rättvisa för EU-medborgarna – Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet”. Där beskrivs de
initiativ som ska underlätta programmets genomförande.

Med Stockholmsprogrammet kan vi bygga vidare på tidigare uppnådda mål och möta nya utmaningar genom
att dra nytta av de nya möjligheter som Lissabonfördraget ger. Det är en ny epok. När det gäller institutionerna
är det nog snarare en revolution – om jag får vara så emfatisk – eftersom det är en sann rättslig och institutionell
revolution när området med frihet, säkerhet och rättvisa, som tidigare bara existerade i den mellanstatliga
sfären, nu otvetydigt har förflyttats till EU-sfären. Detta börjar nu utformas i det viktiga
Stockholmsprogrammet. Rådet erkänner parlamentets betydelse i form av medlagstiftare och som institutionell
partner i samband med de flesta av de åtgärder som vi kommer att införa under de kommande fem åren.

Viviane Reding, kommissionens vice ordförande. – (EN) Fru talman, ärade ledamöter! Ni känner redan till den,
men jag vill kort presentera kommissionens handlingsplan ”Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet
och rättvisa för EU-medborgarna – Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet”. Denna
handlingsplan är en vägledning i mycket konkreta åtgärder som ska vidtas under de kommande fem åren.

Men låt mig först ta ett steg tillbaka. De senaste veckornas och månadernas händelser har visat att det är
bråttom att ta itu med den ekonomiska och sociala situationen i EU, liksom att våra medborgare tydligt
förväntar sig att EU ska agera snabbt och bestämt. Alla minns väl att kommissionens arbetsprogram antogs
i slutet av mars och att dess innehåll visade att kommissionen inte bara tänker vidta åtgärder utan redan gör
det. Det betonade bland annat EU:s behov av att skapa en medborgaragenda som sätter människorna främst
i den europeiska verksamheten. Handlingsplanen för rättsliga och inrikes frågor är den nya kommissionens
första strategiska initiativ för att tillämpa arbetsprogrammet i praktiken. Den följer mycket noggrant
uppdragen, liksom den mer allmänna filosofin, i Stockholmsprogrammet och tar hänsyn till parlamentets
och rådets förslag och råd.

Den utmaning som ligger i att se till att grundläggande rättigheter och friheter respekteras, samtidigt som
man ska införliva och garantera säkerhet i Europa, finns med här på ett som vi anser vittomfattande sätt. De
initiativ som beskrivs är en färdplan – en färdplan till ett fritt och säkert Europa. Vi anser att frihet inte kan
åtskiljas från säkerhet. De är två sidor av samma mynt. De handlar båda om medborgarna och det här är ett
sätt att få medborgarna mer engagerade i EU.

Handlingsplanen kommer att vägleda oss genom ett stort antal mycket konkreta åtgärder på ett område där
EU:s mervärde kommer att vara tydligt för våra medborgare. Den innehåller även ett starkt budskap som
upprepar det vi har diskuterat tidigare, nämligen att Lissabonfördraget och EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna är åtgärder för medborgarnas skull. Eftersom alla dessa åtgärder oundgängligt och konsekvent
hör samman med den ambitionsnivå som har fastställts i Lissabonfördraget och i stadgan om de grundläggande
rättigheterna, måste vi uppnå detta ambitiösa resultat så fort som möjligt i linje med medborgarnas
förväntningar.

Det är även därför som parlamentet inte bör se den här handlingsplanen som en gång för alla given.
Oförutsedda händelser kan uppstå och i så fall kommer kommissionen säkerligen att använda sin initiativrätt
för att hjälpa till att lösa problemen. Därför är vår föresats, som blir viktig för parlamentet, att efter halva
tiden lämna in en översyn av Stockholmsprogrammets genomförande år 2012, för att se till att programmet
fortskrider i enlighet med den europeiska och den globala utvecklingen.

Men som rådets ordförande helt korrekt redan har sagt handlar inte den här handlingsplanen enbart om vad
Europeiska kommissionen kommer att föreslå. Den handlar även mycket om vad medlemsstaterna ska göra.
Hur medlemsstaterna ska utföra sina initiativ när subsidiariteten är hotad. Hur de ska tillämpa EU-beslut i
sina nationella lagar och hur de ska samarbeta med andra medlemsstater.

Därför kommer vi bara att lyckas med handlingsplanen om alla institutioner spelar sin roll, och jag är säker
på att parlamentet hjälper oss att ta snabba kliv framåt på rätt väg.

Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen. – (EN) Fru talman! Först vill jag gratulera kommissionen till
att man i rättan tid presenterade en mycket konkret handlingsplan som ska befullmäktiga EU-medborgarna.
Jag har deltagit mycket aktivt i parlamentsdebatterna eftersom jag verkligen anser att Stockholmsprogrammet
är bästa vägen att gå mot ett medborgarcentrerat EU: ett EU för och tillsammans med medborgarna.

Därför bör kommissionen hålla sig till Stockholmsprogrammets vision när man lägger fram de specifika
förslagen för de kommande fem åren. När programmet nu har antagits får man en verklig balans där man
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ger medborgarna säkerhet samtidigt som man respekterar deras rättigheter, friheter och integritet samt
stärker deras medborgarskap.

När det gäller handlingsplanen välkomnar jag särskilt de åtgärder som nyligen presenterades för att bekämpa
handel med människor och övergrepp mot barn samt för att öka skyddet för ensamkommande minderåriga,
för att nämna några stycken. Jag välkomnar också att handlingsplanen innehåller en strategi för att bekämpa
kvinnlig könsstympning, våld i hemmet och våld mot kvinnor. Trots det önskar jag att detta förslag kunde
ha lagts fram tidigare än beräknat, fru kommissionsledamot.

Vi måste också uppmuntra medborgarna till att delta i processen och se till att man öppet kan följa de beslut
som fattas och läsa dokumenten. Jag hoppas att åtgärderna kommer att presenteras på ett användarvänligt
sätt.

Sammanfattningsvis ser jag fram emot det fortsatta arbetet med mina kolleger i parlamentet samt med
kommissionen och rådet för att få till stånd ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och göra verklighet
av det.

Kinga Göncz, för S&D-gruppen. – (HU) Jag har några allmänna och några specifika kommentarer om planen.
Självklart anser vi att Stockholmsprogrammet är mycket viktigt. Just därför blev handlingsplanen något av
en besvikelse eftersom dess ambitioner inte rikigt speglar den betydelse som parlamentet har fäst vid den
eller den majoritetandel med vilken man röstade för ändringar av flera av ämnena. Vi ser att de allra viktigaste
eller många viktiga punkter i planen har skjutits upp till 2013–2014 och när det gäller innevarande år kan
vi redan se en viss tillbakagång. Det tycks även vara ett allmänt problem att samarbetet mellan kommissionen
och parlamentet när det gäller internationella fördrag ännu inte har klargjorts. Även om återkopplingen har
förbättrats avsevärt, som till exempel den för Swift- och TFTP-förhandlingarna med USA, återstår fortfarande
några punkter att klargöra.

Jag har några konkreta förslag. Vi beklagar att hatpropaganda inte förekommer i lagförslaget utan att endast
betänkanden och rambeslutet avseende genomförandet finns bland planerna. Dessutom är bestämmelsen
om information om mänskliga rättigheter inte tillräckligt kategorisk. Vi vet att genomförandet hänger ihop
med hur medvetna människor är om sina rättigheter. När det gäller invandring vill jag nämna att ett samarbete
har inletts men att ambitionsnivån inte tycks vara tillräckligt hög. Det finns ytterligare två viktiga frågor.
Den första handlar om ömsesidighet i viseringspolitiken där nya, effektiva lösningar behövs både på grund
av att visumkravet har återinförts och på grund av skillnader på området. Den andra handlar om fri rörlighet
för arbetstagare där det är viktigt att få slut på den diskriminering som fortfarande sker av nya medlemsstater.

Renate Weber, för ALDE-gruppen. – (EN) Fru talman! Stockholmsprogrammet är utan tvekan ambitiöst,
men vi har ännu inte antagit en handlingsplan som skulle genomföra det på ett så effektivt sätt som möjligt.
Effektivitet innebär inte bara en lämplig tidsplan utan handlar även om innehållet i den lagstiftning som vi
ska anta under kommande år och om de institutioner som ska utvecklas i framtiden.

Om vi vill att unionen ska bli mer samstämmig måste vi försöka uppnå förtroende och ömsesidigt erkännande
på det juridiska området eller när det gäller polissamarbete, liknande den princip som har gällt för EU:s inre
marknad. För att uppnå det måste vi rikta blicken mot våra rättsliga traditioner, som inte längre bör uppfattas,
användas eller missbrukas på ett sätt som hindrar oss från att ha minimistandarder, särskilt inom straffrätten.

Våra medborgare kräver och förtjänar ett bättre skydd mot terrorism och mot organiserad eller
gränsöverskridande brottslighet. Det är vår plikt att ge dem detta skydd, men vi måste ge dem det samtidigt
som vi både respekterar offrens och de åtalades rättigheter. Därför måste minimistandarderna för processer
gälla alla medlemsstater, och om vi måste driva igenom dem på ett drastiskt sätt så får vi göra det. Vi kommer
att vara djärva när vi låter Eurojust få större befogenheter, när vi måste skydda våra medborgares uppgifter
eller när vi ska reglera asylpaketet.

Min politiska grupp är fast besluten att arbeta konstruktivt tillsammans med kommissionen och rådet och
ska på samma gång kämpa ihärdigt för att skydda de mänskliga rättigheterna.

Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen. – (EN) Fru talman! När jag lyssnade på det som
kommissionsledamoten och rådets representant sade om Stockholmsprogrammet dök några frågor upp.

Det spanska ordförandeskapet är snart över, det är bara fem veckor kvar. I början kom utmärkta idéer från
det spanska ordförandeskapet om asyl, migration, antidiskrimineringsdirektivet och kvinnors frigörelse,
men när fem veckor återstår undrar jag var de konkreta resultaten och förslagen är.
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Kommissionen och parlamentet har gjort sitt jobb på asyl- och migrationsområdet och vi väntar nu på att
rådet ska agera. Som kommissionsledamot Vivane Reding sade är det inte bara de individuella medlemsstaterna
som ska införa sina lagar. Det är rådets uppgift att komma med idéer om Dublin, om mottagningsdirektivet,
om Eurodacsystemet och om skyddsdirektivet. Vi väntar på dem.

På plenarsammanträdet röstade man igenom antidiskrimineringsdirektivet och De gröna väntar verkligen
på det. I denna fråga vänder jag mig till kommissionen. Jämlikhet och åtgärder mot diskriminering är förstås
grundläggande frågor i Stockholmsprogrammet, men varför valde inte kommissionen att prioritera samkönade
partnerskap i handlingsplanen? Du sade att människorna skulle sättas främst. Att erkänna samkönade
partnerskap är att sätta människorna främst. Kan du förklara varför frågan inte är med?

När det gäller Europol granskade parlamentet organet i minsta möjliga mån innan Lissabonfördraget fanns.
Så är det fortfarande, trots att vi nu har Lissabonfördraget. Behörigheten att inleda förhandlingar om
samarbetsavtal med tredjeländer grundas till exempel på rådsbeslut som fattades för några år sedan. Det
ryktas att Europol nu diskuterar ett fördrag med Israel, och vem vet vilka andra länder som man diskuterar
fördrag med. I och med Lissabonfördraget får parlamentet en ny roll, och jag skulle vilja att kommissionen
handlar utifrån detta.

Mara Bizzotto, för EFD-gruppen. – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! 170 åtgärder på fem år är en
alltför ambitiös siffra för ett program som saknar egentlig betydelse, särskilt i vissa frågor.

När det gäller invandring är programmet pinsamt svagt utöver de officiella dokumenten. Vad är det för
mening med att lova att stärka organ och byråer om det sedan inte finns någon politisk strategi för det? En
verkligt användbar strategi som måste baseras på några fasta punkter: att bekämpa illegal invandring längs
den södra gränsen, att se till att ansvaret för att bekämpa illegal invandring delas av alla europeiska stater,
att inrätta en politik för avtal med tredjeländer och framför allt att inse att invandring inte är en utväg i
kristider.

På parlamentets hemsida står det att mer än 20 procent unga människor är arbetslösa i Europa. På en kontinent
där 25 miljoner människor står utan jobb säger kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor att
invandringsfrågan måste grundas på solidaritet. Men det som verkligen behövs är ett gemensamt resonemang
och ett realistiskt synsätt: i dag ska vi prioritera arbete åt våra medborgare! Resten är välgörenhetsretorik
som inte hjälper invandrare att bli integrerade, och det hjälper sannerligen inte vårt folk.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) – (ES) Fru talman! Det handlar om fler än 360 åtgärder på
fem år. Ur mitt perspektiv borde presentationen av handlingsplanen ha fått mer tid i parlamentet, så att
ledamöterna kunde ha debatterat och, än viktigare, göra ändringar i förslagen.

Några exempel är: att bekämpa radikalisering, att övervaka finansiering av terrorism och en möjlighet att
skapa ett europeiskt program för att spåra finansiering av terrorism (TFTP), att samordna EU:s gemensamma
lägescentral (Sitcen), Europol och Eurojust i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, att bekämpa
användandet av Internet i terrorsyften, att ändra Frontexförordningen samt att skapa ett europeiskt
gränsbevakningssystem. Utöver det jag har nämnt har man talat om en hel del annat. Det här är mycket
viktiga frågor som hade förtjänat ett annat parlamentariskt format.

Det är dessutom anmärkningsvärt att planen bara föreslår en åtgärd när det gäller skydd för brottsoffer: att
skapa ett globalt verktyg för att skydda offer, där offer för terrorism skulle ingå. Jag anser – och detta kan ses
som ett ändringsförslag som jag inte har kunnat lämna in på grund av reglerna – att EU verkligen skulle
behöva skapa ett särskilt verktyg för att skydda offer för terrorism. Jag vill understryka att det är min åsikt.

När det gäller Europol vill jag sammanfattningsvis vända mig till Viviane Reding och fråga varför ett rådsbeslut
ska ersättas av en Europol-bestämmelse senast år 2013.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Det finns flera områden i handlingsplanen för
Stockholmsprogrammet som jag skulle vilja prata om och då vi måste gå vidare ska jag nämna dessa
problemområden.

EU:s gemensamma asylsystem är definitivt ett problemområde. Vi har diskuterat det flera gånger här, och
kommissionen å ena sidan pratar då om att lagliga migranter eller invandrare ska integreras på ett bra sätt i
det gemensamma systemet, men handlingsplanen innehåller å andra sidan mycket få ambitioner som pekar
åt det hållet.
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Därtill verkar det som om det inte blir något förslag om en enhetlig behandling av asylansökningar förrän
2014 och därför kommer inte heller rättigheterna för flyktingar mellan EU:s medlemsstater att erkännas av
alla. Era planer är ändå ganska konkreta när det gäller att begränsa tillströmningen av och rörelsefriheten
för invandrare eller migranter, som till exempel säsongsarbetare.

För att fatta mig kort finns alltså inget progressivt och rättvist gemensamt asylsystem i sikte och planen tar
upp ganska repressiva åtgärder.

Jag vill nämna åtminstone två områden till. Det första är det sorgliga faktum, som till och med kommissionen
uttryckte det, att man inte prioriterar ett gemensamt erkännande av registrerade samkönade partnerskap
inom EU:s ramar. Det bekymrar mig verkligen att denna fråga har bordlagts.

Det sista område jag ska nämna är rättigheter för bolag. I handlingsplanen för Stockholmsprogrammet
nämns ofta medborgarna och deras rättigheter, men när det gäller det väl framhållna området näringsfrihet
saknar man tillräckliga bestämmelser. Det är minst sagt förvånande, särskilt med tanke på den pågående
finansiella och ekonomiska krisen.

Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Fru talman! För mig är det bästa med handlingsplanen listan med fem
konkreta åtgärder för den enskildes rättigheter i straffrättsliga förfaranden som omfattar den färdplan som
införlivades i Stockholmsprogrammet.

Jag talar i egenskap av föredragande för den första av dessa åtgärder, det vill säga för åtalade personers rätt
till tolkning och översättning. Jag kan belåtet konstatera att jag nådde en preliminär överenskommelse i
denna fråga med det spanska ordförandeskapet nu i morse och jag hoppas att våra respektive institutioner
kommer att bekräfta det resultatet.

Jag tackar kommisionsledamot Vivane Reding för det stora stöd hon gav när vi använde oss av stora delar
av kommissionens förslag. Kommissionens representanter bidrog helhjärtat, så jag riktar ett personligt tack
till henne.

Ett decennium försenade skapar vi nu äntligen det ömsesidiga förtroende som behövs för ett ömsesidigt
erkännande. Mitt stöd för den europeiska arresteringsordern inskränks av min bestörtning och ilska över en
del felaktiga domar och det sätt som den för närvarande fungerar. Det gäller till exempel i fallen Gary Mann
och Andrew Symeou som jag är engagerad i. Om åtgärderna hade funnits för tio år sedan tror jag inte att
dessa felaktiga domar skulle ha förekommit.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Fru talman! Jag håller med dem som säger att den gemensamma marknaden,
den inre marknaden, nog är det största projektet som EU någonsin har åtagit sig. Jag anser att det här projektet,
som gynnar EU-medborgare, är nästa stora uppgift för EU. Det är intressant att den inre marknaden
upprättades 1992, samma år som vi antog EU-fördraget där begreppet EU-medborgarskap lanserades.

Med denna handlingsplan skapar vi nu en plats där ett EU-medborgarskap kan användas. Det kan ske på
flera områden, som till exempel mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter, möjlighet till rättslig
prövning och rätten till rörelsefrihet inom EU. EU kan även tjäna som exempel på ett antal områden, nämligen
människohandel, bekämpning av pedofili, barns rättigheter, IT-brottslighet och så förstås invandrings- och
asylfrågor.

Trots det anser jag att det här projektet kräver tre saker. För det första ett politiskt kännetecken som ger det
betydelse och mening bland våra medborgare. För det andra att subsidiaritetsprincipen respekteras eftersom
det finns vissa viktiga områden där man inte kan avstå från rätten att använda sig av subsidiaritet. För det
tredje, tidsfrister. Följer man dem inte i den här handlingsplanen går allt om intet.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Fru talman! Som ordförande i utskottet för medborgerliga
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor var jag medförfattare, tillsammans med Carlo Casini och
Luigi Berlinguer, till den resolution som antogs om Stockholmsprogrammet i november. Jag vill påpeka att
jag då sade att Stockholmsprogrammet inte skulle göra livet enklare för parlamentet på området frihet,
säkerhet och rättvisa, utan att det tvärtom skulle göra det mycket svårare.

Jag vill här säga att några av de krav som fanns i den resolution som antogs inte har blivit tydligt angivna i
den handlingsplan som kommissionen har föreslagit. Då jag är medveten om begränsningarna i
parlamentsdebatter och parlamentets möjlighet att ingripa i debatten om handlingsplanen vill jag påpeka
att punkterna 148–150 i parlamentets resolution innehöll en del exakta anvisningar för oerhört viktiga
frågor.
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Många av dem har redan nämnts, från brottsofferskydd till de institutioner och organ som rör Schengen,
Europol, Eurojust, Frontex och det europeiska stödkontoret för samarbete i asylfrågor och dess förestående
nya bestämmelser. Men där fanns även några bestämmelser för konkreta och grundläggande problem, som
till exempel uppgiftsskydd och punkten om att bekämpa diskriminering. Det ömsesidiga beroendet mellan
uppgiftsskydd och säkerhet har debatterats ingående i parlamentet, särskilt under debatten om programmet
för att spåra finansiering av terrorism (TFTP). Den debatten belyste EU:s behov av att hitta en egen lämplig
balans mellan säkerhet och integritet.

Det allra viktigaste är dock att kommissionen nu har fem års arbete framför sig med att successivt genomföra
alla led i handlingsplanen för Stockholmsprogrammet. Därför bör kommissionen arbeta riktigt hårt
tillsammans med parlamentet och ta hänsyn till alla de förpliktelser som anges i punkterna 148 och 150 i
resolutionen. Man bör också komma ihåg att om kommissionen inte arbetar ihärdigt och tätt ihop med
parlamentet kommer man från parlamentets sida att agera vaksamt och lägga fram förslag. Kommissionen
ska förstås även arbeta tillsammans med rådet, som kan anta initiativ som kan behöva beaktas och hanteras
av parlamentet.

Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Fru talman, fru kommissionsledamot, herr López Garrido! Jag vill i min
tur säga att jag är mycket nöjd med att tala om denna handlingsplan, färdplanen som Viviane Reding kallade
den, för att genomföra Stockholmsprogrammet. Planen omfattar en rad grundläggande frågor och i stället
för att sammanställa en förteckning på måfå på den lilla tid jag har till mitt förfogande ska jag inrikta mig på
de punkter som kommer att orsaka viss frustration – en gäller formen och en innehållet – och tala om frågan.

När det gäller formen har vi, precis som vi har sagt här i debatten, satt upp ett antal mycket exakta tidsgränser
för att genomföra åtgärderna, och jag skulle vilja att vi gjorde vårt bästa för att verkligen vidta åtgärder så att
det inte bara blir en läpparnas bekännelse till ideal.

När det gäller innehållet måste vi därför ta upp två huvudfrågor för att genomförandet ska bli framgångsrikt.
Vi behöver slå fast några prioriteringar. När det gäller innehållet talade Viviane Reding om mervärde. Jag
föreslår att vi går vidare med några punkter som känns mer angelägna än andra: För det första om rättsligt
samarbete, så att vi befinner oss på samma sida i rättsliga termer, naturligtvis med en slags Erasmus för
domare, men varför inte en slags Erasmus för alla juridiska yrken och en annan för polisyrket?

Den andra punkten när det gäller innehåll och en huvudprioritet är att vidta alla rimliga åtgärder för att
säkerställa barnens rättigheter, skydda dem och bekämpa cyberbrott, barnpornografi och sexuellt utnyttjande.

Stavros Lambrinidis (S&D). – (EL) Det viktiga ord som saknas i immigrationsprogram är ordet ”solidaritet”.
I dag har vi röstat om omflyttning av asylsökande från tredjeländer i Europa, men i kommissionens program
vägrar man att främja en liknande bestämmelse för flyttning av asylsökande från ett europeiskt land till ett
annat eller för pengar. Vad hände med solidariteten?

Över 100 000 illegala invandrare kommer till Grekland från Turkiet varje år. Vad hände med avtalet mellan
Europa och Turkiet om återvändande för dessa illegala invandrare? Det har kringgåtts och nämns knappt
ens i vårt program. Vad hände med det avtal som Frontex förhandlade om med Turkiet i dag? Kan ni garantera
att det inte direkt eller indirekt kommer att hindra Greklands suveräna rättigheter, och därmed Europas, vid
gränserna?

Avslutningsvis har vi självfallet en stor skyldighet till solidaritet gentemot invandrarna själva, vilket kallas
integration. Utan integration av invandrarna finns det ingen möjlighet att 40 miljoner människor som har
kommit för att leva bland oss kommer att kunna göra det på lika villkor. Vi kanske skapar tidsinställda
bomber. Det behövs både program och pengar och för närvarande har kommissionen dem inte.

Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – (ES) (Inlägget inleddes med mikrofonen avstängd) … ett Europa där gränserna
har försvunnit och där det begås allt fler gränsöverskridande brott bemöta problemet med gränsöverskridande
brottslighet mer ambitiöst.

Jag tror att vi behöver större ambitioner när det gäller polissamordning, med andra ord Europol, rättslig
samordning, med andra ord Eurojust, den europeiska allmänna åklagaren, den tekniska standardiseringen
av brottsundersökningar, enhetlig straffrätt vid rättegångar och när det gäller att föra de olika straffrättsliga
systemen närmare varandra.

Mina damer och herrar! Jag tycker att det finns för lite ambition och för mycket nationellt motstånd och jag
ber er, särskilt inom rådet, att lägga band på medlemsstaternas positiva inställning till suveräniteten och i
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stället ena våra straffrättsliga system så att vi effektivt kan bekämpa osäkerhet och gränsöverskridande
brottslighet.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Den möjlighet som
Stockholmsprogrammet erbjuder är definitivt viktig: Ett stort antal positiva åtgärder som kommissionen
måste genomföra och skapa ett verkligt gemensamt utrymme för frihet, rättvisa och säkerhet.

För att uppnå dessa mål krävs emellertid en metod för samarbete mellan de europeiska institutionerna och
mellan dessa institutioner och medlemsstaterna, vilket är ett nödvändigt instrument för verkligt samarbete.
Frågor som reglering av migrationsflöden enligt objektiva kriterier för rättvisa, människors värdighet i dagens
överfyllda fängelser, välfärd för dem som rehabiliteras efter drogmissbruk, vitalisering av kontoren liksom
kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet gör detta verkliga samarbete absolut nödvändigt.

Parlamentets verksamhet är uppenbarligen inriktad på denna utmaning och tillhandahåller också starka och
bestämda stimulerande åtgärder för kommissionen och andra av gemenskapens institutioner, liksom för
medlemsstaterna.

Gerard Batten (EFD). – (EN) Fru talman! Sarah Ludford sade att hon kände viss oro över justitiemord när
det gäller den europeiska arresteringsordern, i fallen med Andrew Symeou och Gary Mann. Det – om något
– är en underdrift! Den europeiska arresteringsordern är ett stort justitiemord i sig. Utlämnning har reducerats
till endast en byråkratisk formalitet. Brittiska domstolar har berövats sina möjligheter att skydda brittiska
medborgare mot orättvis arrestering och frihetsberövande när de utlämnas till ett annat land. Jag vet, eftersom
jag satt i appellationsdomstolen i fallet med Andrew Symeou när två domare (Senior Law Lords) inte kunde
förhindra utlämningen av Andrew Symeou, trots att det var uppenbart för alla i domstolen att bevisen
antingen var obefintliga eller tillverkade av polisen. Men det är naturligtvis hela tanken, eftersom domstolen
inte får ta hänsyn till bevisen, de har ingen rätt. Sarah Ludford och Gruppen alliansen liberaler och demokrater
för Europa kan nu gråta krokodiltårar över fall som Andrew Symeous men de måste bära ansvaret för den
mänskliga olycka de har orsakat.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Fru talman! Det var med verklig tillfredsställelse som vi i
Stockholmsprogrammet röstade för bestämmelser som hänvisar till solidaritet när det gäller invandringsfrågor
och kampen mot olaglig invandring. Jag läser i handlingsplanen att kommissionen ska inrätta ett instrument
2011 för att utvärdera nationella asylsystem, för att bättre kunna stödja medlemsstaterna utifrån vars och
ens förmågor och behov.

Samtidigt har vi emellertid gett klarsignal här i parlamentet till att det europeiska stödkontoret för asylfrågor
ska börja sin verksamhet i Malta. Frågan är: Kommer det europeiska stödkontoret för asylfrågor att ha något
att göra med denna mekanism och, via mekanismen, med den utvärdering som genomförts? Har åtgärder
vidtagits för ett internt omflyttningsprogram för flyktingar för att utjämna trycket mellan medlemsstaterna?

Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Fru talman! Jag skulle vilja hänvisa till den mekanism för att bedöma
korruption i medlemsstaterna som ingår i handlingsplanen. Vi har ett beslut från rådet för
Stockholmsprogrammet, som hänvisar till frågan, och vi har kommissionens handlingsplan för att genomföra
Stockholmsprogrammet. De hänvisar båda till en utvärdering av satsningarna mot korruption i
medlemsstaterna. Vi behöver därför en stark politisk vilja och engagemang från medlemsstaterna för att en
sådan mekanism ska inrättas. Jag säger detta eftersom vi alla vet att de inrikes satsningarna hittills inte har
varit effektiva i alla medlemsstater, minst sagt.

För det andra är tidsgränsen för meddelandet i handlingsplanen om unionens politik och mekanism mot
korruption satt till 2011. Jag skulle vilja föreslå att det sker före 2010 års slut. Det skulle bättre svara mot
behovet av att bekämpa korruption i unionen eftersom korruption också anses som en orsak till den
ekonomiska krisen. Det skulle därför vara en åtgärd för att stoppa och förebygga den.

Diego López Garrido, rådets ordförande. – (ES) Fru talman! Det som verkligen är huvudfrågan i debatten om
det europeiska området för frihet, säkerhet och rättvisa är det som jag tycker Simon Busuttil med rätta sade
när han talade om det europeiska medborgarskapet.

Det vi talar om här är sammansättningen av detta europeiska medborgarskap som vi behöver fördjupa. Detta
är definitivt en av huvudpunkterna i den nya politiska fas som inleds i Europa i och med Lissabonfördraget
och det har självfallet varit en av huvudpunkterna för det spanska ordförandeskapet.

Judith Sargentini ställde en mycket tydlig och direkt fråga om detta till rådet, om vad det spanska
ordförandeskapet hade gjort under denna period och vad som finns inför framtiden.
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Jag tackar henne för denna mycket direkta fråga och jag ska försöka strukturera mitt svar kring några punkter
som alla gäller europeiskt medborgarskap och innehållet i rättigheter, friheter, säkerhet och rättvisa: Kort
sagt de europeiska medborgarnas ställning under det detta århundrade.

När det gäller friheter talade vi tidigare om tillträde till den europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Detta är en av det spanska ordförandeskapets
prioriteringar. Jag hänvisar till den omfattande debatt vi hade tidigare.

Jag tror också att vi när det gäller friheter och rättigheter behöver tala om direktivet om rätt till tolkning och
översättning i brottmål. Som ni vet pågår arbetet med direktivet.

Vi väntar på att Europeiska kommissionen ska lämna ett förslag i allmänna termer om det mycket specifika
direktiv som Judith Sargentini nämnde: Direktivet mot diskriminering. Det är ett mycket ambitiöst och
mycket viktigt direktiv. Rådets ordförandeskap stöder det självfallet och vi väntar på kommissionens initiativ.

Frågor kring offer har varit en viktig fråga och en prioritet för det spanska ordförandeskapet, särskilt offer
för könsrelaterat våld. Jag skulle vilja säga att under denna period har framsteg gjorts när det gäller direktivet
om att bekämpa människohandel. När det gäller direktivet för att bekämpa sexuellt utnyttjande arbetar vi
för att nå en gemensam ståndpunkt i juni. Vi arbetar också med ett lagstiftningsinitiativ för att bekämpa
könsrelaterat våld: Den europeiska skyddsordern, som för närvarande diskuteras i flera parlamentsutskott,
bland annat utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättvisa och inrikes frågor och utskottet
för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Könsrelaterat våld är definitivt det största
gissel vi har i Europa och också det med flest offer. Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
samt konsumentfrågor (EPSCO) godkände också det europeiska observationsorganet för våld mot kvinnor
och hjälplinjen för offer förra månaden.

När det gäller säkerhetsfrågor antogs strategin för inre säkerhet vid Europeiska rådets möte i mars. I detta
sammanhang har strukturen antagits för den ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör
den inre säkerheten. Avtal har slutits med Förenta staterna om säkerhetsfrågor och andra avtal är på väg:
Toledouttalandet om säkerhet och civilflyg, Swift-frågan, som parlamentet är mycket förtrogen med, och
för vilken det finns ett mandat för att förhandla om en politisk överenskommelse med Förenta staterna så
snart som möjligt. Vi samarbetar också med Förenta staterna om en gemensam förklaring om kampen mot
terrorism och en överenskommelse om uppgiftsskydd.

Inom det civila samarbetet hoppas vi komma överens om Rom III-förordningen, en lag som gäller äktenskap.

Vad gäller frågan om invandring och asyl, som också har tagits upp i flera inlägg, bör det påpekas att det
spanska ordförandeskapet är ansvarigt för den första utvärderingen av den europeiska pakten om invandring
och asyl som kommer att utarbetas i samarbete med kommissionen. Samtidigt håller ett program för
minderåriga utan medföljande vuxen på att utarbetas, även detta i samarbete med kommissionen.

I fråga om asyl fortsätter Frontex-åtgärderna och arbete pågår med ett europeiskt program för flyktingar och
flyktingars återvändande samt om repatriering tillsammans med vissa länder.

Utöver dessa har vi den europeiska flyktingfonden som bör vara klar senast 2011, eftersom
Tavaresbetänkandet från parlamentet innebär att den bör vara antagen då. Det är alltså flera viktiga initiativ
på gång när det gäller invandring.

Jag vill bidra till detta svar med en debatt som tagits upp mycket konstruktivt av kommissionen – särskilt av
kommissionsledamot Viviane Reding – om den europeiska allmänna åklagaren, som tillgodoses i
Lissabonfördraget. Jag tror att vi behöver ha den här debatten. Det skulle vara mycket intressant att inte bara,
såsom anges i Lissabonfördraget, skydda unionens ekonomiska intressen, vilket självfallet är ett mycket
viktigt område. Det skulle också vara mycket intressant på ett senare stadium för att kunna åtala
gränsöverskridande brott. Det är också en debatt som det spanska ordförandeskapet har inlett.

Dessa är några av de specifika frågor som inleds eller har inletts under det spanska ordförandeskapet, i
samarbete med kommissionen och parlamentet. Trovärdighet är absolut avgörande för oss när det gäller att
bygga ett öppet, säkert Europa som skyddar sitt folk. Det är i den andan som det spanska ordförandeskapet
vill fortsätta, tillsammans med trion av ordförandeskap som kommer att skötas av våra partner: Belgien och
Ungern. Detta är det spanska ordförandeskapets avsikt och vi räknar självfallet med samarbetet med
Europaparlamentet.
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Viviane Reding, kommissionens vice ordförande. – (EN) Fru talman! Alla talar om Stockholmsprogrammet.
Det är en julgran med flera hundra önskningar. Jag skulle vilja att alla talade om verkligheten. Hur behandlades
dessa julklappsönskningar före Lissabonfördraget? Bakom stängda dörrar, utan mycket hänsyn till
medborgarna och vad de vill, önskar sig och förväntar sig, i den tredje pelaren där inrikesministrar varken
frågade Europaparlamentet eller kommissionen, och där EG-domstolen inte hade någon möjlighet att ingripa.

Det är där vi börjar: En omöjlig situation. Där de minimis-beslut inte ens genomfördes på nationell nivå, där
medborgare inte hade medel eller instrument för att gå till domstol, protestera och söka rättvisa.

Som tur är har vi nu Lissabonfördraget. Det finns inte längre någon tredje pelare. Det finns förslag från
kommissionen, medbeslutande, genomförande på medlemsstatsnivå, kontroll från EG-domstolen, men det
innebär också att saker och ting inte längre kan genomföras omedelbart. Regler och förslag måste följa den
normala väg enligt vilken parlamentsledamöterna har bett kommissionen att bedriva sitt arbete.

För det första en noggrann analys av vad som är genomförbart, vad som är bra och vad som har mervärde.
För det andra offentligt samråd för att veta mer om huruvida de idéer som vi lägger fram kommer att accepteras
eller ej av det civila samhället, av näringslivet, av medlemsstaterna, av de nationella parlamenten, vilka nu
är aktörer i alla dessa frågor och som genomför subsidiaritetstestet. Och sedan konsekvensanalyser för att
se om det som vi gör är den rätta vägen. Först då har vi det slutgiltiga förslaget från kommissionen.

Om ni vill att kommissionen ska fortsätta på samma sätt som de senaste åren så säg bara till – jag kommer
med ett förslag varje vecka. Och vet ni vad som händer med dessa förslag? Först blockeras de i de nationella
parlamenten, med rätta, eftersom vi måste komma med seriösa förslag baserade på rättsliga antaganden om
att det som vi gör är starkt, genomförbart och kan verkställas av medlemsstaterna.

Jag vill inte att det första förslag vi lämnar ska tas till EG-domstolen och Europadomstolen. Jag skulle vilja
leda in oss alla på den väg där medborgarna förstår att mervärdet av det som vi gör här verkligen gynnar
dem i praktiska termer. Som kommissionsledamot med ansvar för kvinnofrågor har jag hört parlamentet
diskutera vad vi behöver göra, framför allt för att kvinnor i alla våra medlemsstater ska garanteras rättssäkerhet
så att de får hjälp av rättvisan när de drabbas av våld och inte bara får en illusion av att de hoppas att de ska
få det, för att sedan inte komma någonstans. Här behöver vi därför verkligen samarbeta.

Det finns hundratals åtgärder som behöver ”lissaboniseras”, och som behöver tas ur sitt sammanhang och
ut i ljuset, som behöver anpassas till de verkliga lagreglerna – hundratals åtgärder som inte fungerar.

Arresteringsordern: Sarah Ludford talade just om detta. Naturligtvis genomförs det inte i medlemsstaterna
eftersom konstruktionen kring det ömsesidiga erkännandet och det ömsesidiga förtroendet, som är grunden
till det ömsesidiga erkännandet, inte har byggts upp. Kära kolleger! Man kan inte göra allt detta utan att känna
ömsesidigt förtroende. Jag är ledsen, men jag kan inte genom dekret införa ömsesidigt förtroende i huvudet
på Europas alla domare!

Vi måste bygga upp detta ömsesidiga förtroende med lagstiftning och åtgärder för att förbättra rättigheterna
för medborgare i alla våra medlemsländer så att även domarna genomför reglerna vi har eftersträvat och, ja,
vi gör snabbt framsteg med detta.

En handlingsplan, ja, kollegan är inte längre här, men en handlingsplan för att bekämpa våld mot kvinnor.
Under 2011 en omfattande text om att skydda offren, alla slags offer. För mig finns det inte ett offer här, ett
offer där och en tredje kategori av offer utan alla slags offer behöver beaktas.

Ja, vi har arbetat med uppgiftsskydd, när ni i parlamentet lyckligtvis sade nej till hur saker och ting fungerat
innan Lissabonfördraget genomfördes. Vi kommer inte att fortsätta på detta sätt och, ja, ni som
utskottsordförande vet att ert utskott och de andra utskotten är fullständigt integrerade i vårt arbete.

Vi kommer att ha mycket att göra tillsammans: Mycket tekniska frågor, som kommer att ha en mycket stor
inverkan på vårt samhälle. Vi måste göra någonting, vi måste förklara för medborgarna vad vi gör eftersom
det också är en del av hela sammanhanget och det är inte den lättaste delen av frågan.

Vi måste vidta åtgärder, exempelvis när det gäller olaglig invandring och asyl, och som ni har sett har min
kollega Cecilia Malmström mycket konkreta förslag när det gäller olaglig invandring, gränskontroller och
laglig invandring. Det skulle ha stor betydelse om parlamentet tillsammans med rådet kunde anta befintliga
förslag, asylpaketet, förslaget om ett enkelt tillstånd, det gemensamma programmet för omflyttning, det
ömsesidiga erkännandet och den nyss antagna handlingsplanen för underåriga utan medföljande vuxen. Vi
har otroligt mycket på gång.
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Det handlar inte om vem som ska göra vad, för vissa saker kan man helt enkelt inte göra. Här är ett exempel:
Ni frågade efter direktivet mot diskriminering. Jag är ledsen att behöva säga det men direktivet mot
diskriminering är en fråga som måste lösas enhälligt och den är blockerad i rådet. Så vad vill ni jag ska göra
– inte jag, eftersom det var före min tid – men kommissionen har lagt fram frågan om antidiskriminering
och enhälligheten blockeras i rådet. Tala därför med rådet, tala med dem som blockerar frågan.

Samkönade par: Ni vet mycket väl att subsidiariteten har företrädesrätt, att det är medlemsstaternas behörighet
att reglera hur de behandlar samkönade par. Europeiska unionen kommer in först när det gäller
gränsöverskridande behandling av dessa samkönade par. Men jag kan inte göra jobbet för Frankrike, Italien,
Polen, Rumänien, Grekland och Luxemburg, det måste dessa medlemsstater göra själva. Jag kan se att det
inte förekommer någon diskriminering om dessa människor, oavsett varifrån de kommer, utövar sina
rättigheter till gränsöverskridande rörlighet och det är vad vi kommer att göra.

Vi har redan börjat se detta, när det gäller rörlighet, medborgerliga rättigheter, samarbete mellan rättsliga
system och att undanröja gränser som fortfarande finns på den gemensamma marknaden, som, jag är ledsen
att säga det, inte är en gemensam marknad när det gäller medborgare. Jag är mycket nöjd och anledningen
till det är att jag har läst Mario Montis rapport. Det finns många beståndsdelar i rapporten som anger vart vi
måste gå. Vet ni vad som är min bibel? Betänkandet, som utarbetades av en av era ledamöter, innehåller alla
beståndsdelar om fri rörlighet för medborgare och alla problem som behöver lösas.

Jag föreslår nu att vi ska ta dem, ett efter ett, och lösa dem, ett efter ett, i fullständigt samarbete med er. När
jag lägger fram ett förslag, och ni har sett hur det går, kommer ni att ha så många förslag att ni kommer att
behöva arbeta nattetid – jag vet inte om det är tillåtet enligt anställningsregler och mänskliga rättigheter,
men jag kommer inte att bry mig om era mänskliga rättigheter som parlamentsledamöter. Vi kommer att
arbeta tills vi har löst dessa problem – det finns hundratals problem att lösa och jag kan inte göra det ensam.
Jag behöver mycket konstruktiv hjälp från er. Jag vet att jag kommer att få denna hjälp, men hjälp mig att
arbeta med en fråga i taget, även om det måste bli en fråga per vecka. Det kommer att finnas på ert bord. Jag
är beredd att komma till era utskott så ofta ni ber mig, fru talman, och vi kan diskutera det fråga för fråga.
Inom fem år kommer vi att med er hjälp ha förändrat vår kontinent.

Talmannen. – Debatten är avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: McMILLAN-SCOTT
Vice talman

15. Frågestund (frågor till kommissionen)

Talmannen. Nästa punkt är frågestunden (B7-0211/2010).

Följande frågor har ställts till kommissionen.

Del I

Fråga 17 från Zbigniew Ziobro (H-0238/10).

Angående: Meddelande om mer ambitiösa minskningsmål för växthusgasutsläpp

Häromdagen kom det ut till massmediernas kännedom att kommissionen arbetade med ett förslag till
meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén om mer ambitiösa minskningsmål för växthusgasutsläpp, så att dessa mål som ingår i
klimat- och energipaketet skulle öka från 20 procent till 30 procent fram till 2020.

Detta förslag föranleder en rad påpekanden. För det första skulle sänkta kostnader för utsläppsminskningarna
avlasta de nationella budgetarna som medlemsstaterna arbetar med att få i balans. För det andra har utsläppen
avsevärt minskat till följd av den ekonomiska recessionen, låt vara att man kan vänta sig ökade
växthusgasutsläpp i och med att recessionen tar slut och produktionen ökar. Resultatet blir att kostnaderna
för att minska utsläppen stiger igen. För det tredje kan man fråga sig om det just nu är en lämplig tid att införa
mer ambitiösa utsläppsminskningsmål, eftersom detta på nytt skulle driva på kostnaderna för
utsläppsminskningarna, vilket åter företagen troligen skulle motsätta sig i en situation där vi håller på att
återhämta oss från recessionen.

Jag vore ytterst tacksam om kommissionen ville ta ställning till det ovansagda.
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Connie Hedegaard, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag lovar att börja svara mycket kort eftersom det
dokument som ledamoten hänvisar till inte är ett dokument som antagits av kommissionen, och det skulle
publiceras först senare den här månaden. Kommissionen tänker anta meddelandet till rådet och kommissionen
om bedömning av fördelarna och kostnaderna för att EU höjer målet för att minska växthusgaserna till 30
procent.

Meddelandet begärdes faktiskt av rådet (miljöfrågor) i dess slutsatser den 15 mars i år. Det behöver därför
inte sägas att vi har haft mycket kort tid på oss, men vi anser att det är en mycket viktig debatt. Efteråt kommer
det självfallet att finnas en rad detaljer som vi behöver titta närmare på. Meddelandet kommer dessutom att,
såsom begärs i ETS-direktivet, innehålla en analys av situationen för energiintensiva sektorer där man har
slagit fast att de riskerar koldioxidläckage mot bakgrund av resultatet från Köpenhamn.

Låt mig bara säga en sak mycket tydligt. Det är inte kommissionens avsikt att fatta ett beslut att höja till 30
procent dagen efter att detta meddelande har lagts fram. Det är bara ett steg för att försöka se till att vi, när
vi diskuterar dessa minskningsmål, har en välinformerad grund att utgå från för att gå vidare med diskussionen.
Det är syftet med detta – att ge oss analysen, kostnaderna, siffrorna och beräkningarna, så att vi kan föra en
informerad debatt. Jag hoppas verkligen att parlamentet också kommer att delta i debatten.

Zbigniew Ziobro, frågeställare. – (PL) Dokumentet visar att en mer omfattande minskning av utsläppen av
växthusgaser i centrala och östra Europa kommer att vara av grundläggande betydelse för att uppnå det nya
målet. Kommissionen noterar med rätta att sådana åtgärder kommer att medföra betydande finansiella
kostnader men den vill hitta dessa pengar i strukturfonderna för dessa länder. Detta skulle med andra ord
vara beroende av att omfördela medel som är öronmärkta för andra syften, framför allt för att minska
skillnaderna i utveckling mellan Europeiska unionens medlemsstater och levnadsstandarden i dessa stater,
och det skulle exempelvis ske på bekostnad av utvecklingen av väginfrastrukturen i länderna i Central- och
Östeuropa.

Connie Hedegaard, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag hoppas att parlamentsledamoten kommer att
respektera det faktum att jag inte vill gå in på detaljer om ett förslag av flera som har läckt ut. Det skulle inte
vara lämpligt om jag gjorde det.

Jag sade under min utfrågning i Europaparlamentet att vi bör se till att när vi använder Europeiska unionens
pengar för olika syften ska vi också se till att olika projekt – infrastruktur nämndes exempelvis – blir
klimatkontrollerade. Jag tror emellertid inte att någon på detta stadium kan svara exakt på hur vi skulle göra
det om vi skulle uppnå en 30-procentig minskning före 2020. Vi försöker i stället tillhandahålla en analys
och uppmanar parlamentsledamöterna och rådet bland andra att delta i debatten.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Vi röstade i dag om betänkandet om ändringsförslaget till direktivet
om byggnaders energiprestanda. Detta är endast början på en ny process där vi faktiskt kan minska utsläppen
och energiförbrukningen i byggnader avsevärt. Precis som min kollega också sagt behöver vi fortfarande
finansiering. Jag hoppas att vi har ert stöd för att öka tilldelningen från ERDF avsevärt för energieffektivitet
i byggnader, liksom för att inrätta en fond, med början 2014, för att förbättra energieffektiviteten även inom
industrisektorn.

Chris Davies (ALDE). – (EN) Fru kommissionsledamot! Visar inte den ursprungliga frågan omfattningen
av det problem ni står inför när ni tar upp frågan? Många ledamöter här och många regeringar som företräds
i rådet accepterar helt enkelt inte behovet av brådskande åtgärder för att förebygga klimatförändringar. Det
är enkelt för dem att underteckna fromma resolutioner i tider av ekonomisk blomstring men när det nu inte
är fallet är de ovilliga att skriva under praktiska åtgärder. Behöver ni inte ta itu med problemet med förnekande
av klimatförändringar om ni ska höja våra ambitioner?

Connie Hedegaard, ledamot av kommission. – (EN) För det första skulle jag vilja titta på vad det nu är ni har
kommit överens om i dag när det gäller energieffektivitet i byggnader. Det finns många sätt att klara förbättrade
insatser här.

Det finns också några alternativa finansiella modeller som kan användas så att det skulle gynna dem som tar
hand om byggnaderna så att de blir betydligt mer energieffektiva. Det kommer att finnas många sätt att göra
det på – som inte nödvändigtvis kräver medel – och jag skulle gärna titta på det.

Jag instämmer i stor utsträckning med frågeställaren att ett av de områden där vi kan göra så mycket mer i
Europa är just energieffektivitet och byggnader. Det finns en stor potential där och det är bara dumt att vi
använder en massa energi som ingen av oss har nytta av eftersom vi inte använder den tillräckligt effektivt.
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Som svar till Chris Davies om dem som förnekar klimatförändringarna: Jag försöker ta upp det när jag stöter
på det. Trots alla diskussioner – och särskilt i Storbritannien förekommer det omfattande diskussioner om
detta med East Anglia – och även om IPCC skulle vara bättre på att korrigera misstag när de hittar dem har
jag hittills inte sett någonting som verkligen går emot vetenskapens huvudresultat, nämligen att vi måste ta
upp frågan och vi måste ta den på allvar.

Jag anser att det finns så många andra skäl – vilket klimatskeptiker också bör instämma i – till att det är så
viktigt att göra något åt energieffektivitet och energiteknik. Om Europa inte visar sig ambitiöst här är jag
mycket rädd att vi kommer att förlora de växande marknaderna under detta århundrade till våra konkurrenter.
Koldioxidläckage är inte ett fall där vi riskerar att förlora arbetstillfällen om vi gör något. Jag är verkligen
rädd att om vi är alltför tveksamma under de kommande åren riskerar vi att förlora arbetstillfällen i mycket
stor utsträckning. Det gläder mig verkligen att den nya brittiska regeringen också förefaller vara mycket
angelägen om att vara ambitiös när det gäller klimatförändringar. Det är absolut nödvändigt för oss alla.

Talmannen. – Fråga nr 18 från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0220/10).

Angående: Kommissionens åtgärder för upphovsrätten

I artikel 118 i fördraget om EU:s funktionssätt fastställs unionens lagstiftningsbefogenheter inom immateriella
rättigheter på följande vis: ”Inom ramen för den inre marknadens upprättande eller funktion ska
Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder för att
skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter i unionen och
för att upprätta centraliserade system för beviljande av tillstånd, samordning och kontroll på unionsnivå.”

Bristen på enhetliga rättsliga ramar för hela unionen när det gäller upphovsrätten utgör ett betydande hinder
för utvecklingen av den inre marknaden vad gäller de tillgångar som omfattas av dessa lagar.

Vilka initiativ planerar kommissionen när det gäller upphovsrätten på grundval av artikel 118 i fördraget
om EU:s funktionssätt?

Michel Barnier, ledamot av kommissionen. – (FR) Till att börja med vill jag tacka Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg för hennes fråga. Den står i centrum för de aktuella debatterna om copyright och Internet.

Copyright presenteras tyvärr ofta som ett hinder mot att skapa en gemensam digital marknad. Det tycker
jag är orättvist. Copyright gör det möjligt för upphovsmannen att sälja det han eller hon har skapat och
garanterar avkastning på investeringen. Det gäller dessutom inte bara kulturellt skapande vilket Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg mycket väl vet. Det gäller även inom områden som näringslivet, skapande och
industriell innovation. En avkastning på investeringen som gör att upphovsmannen kan fortsätta att skapa
nya innovationer och nytt innehåll. Den ekonomiska modellen som stödjer copyright har funnits i många
hundra år men förvaltning av rättigheterna har utvecklats naturligt med tekniken, radio, TV, kabel, satellit
och i dag Internet. Varje gång har ny teknik gjort det möjligt för oss att byta till nya ekonomiska modeller
som har lett till förändrad användning och marknadsföring av copyright.

Herr talman, mina damer och herrar! Snarare än att föreslå några radikala ändringsförslag när det gäller
copyright vill jag skydda skapandet, samtidigt som vi eftersträvar en rättslig ram som gör det möjligt för nya
ekonomiska modeller att växa fram. Jag aviserade det när jag talade inför er den 13 januari och det är just
den princip som kommer att styra mina åtgärder. Detta är dessutom den roll som jag planerar för tillsammans
med er för EG-lagstiftaren. Den digitala agendan som kommissionen antog den 19 maj efter en dynamisk
uppmaning från min kollega och vän Neellie Kroes innehåller min färdplan som omfattar copyright och
Internet.

Jag kommer dessutom att i år ta tre initiativ enligt dessa linjer. För det första ett förslag till ett ramdirektiv
om kollektiv förvaltning av copyright. Tanken är här att för det första göra det möjligt för kollektiva
förvaltningsbolag att organisera sig bättre för att erbjuda nya Internettjänster, såsom skräddarsydda register
eller så kallade one-stop shops. Målet är också att anpassa reglerna om styrning, öppenhet och övervakning
av kollektiva förvaltningsbolag för att möjliggöra en mer öppen prissättning och avkastning för medlemmar
i kollektiva förvaltningsbolag.

För det andra ett direktiv om anonyma verk: Målsättningen är att skapa nödvändig rättssäkerhet för att stödja
ansträngningarna med att digitalisera vårt kulturarv. Jag tänker mig en europeisk definition av anonyma
verk.
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För det tredje kommer jag att lägga fram en grönbok om audiovisuellt innehåll och Internet. Här är det fråga
om att analysera villkoren för framväxten av nya tjänster för video-on-demand i Europa. Under 2011 kommer
vi att inleda en dialog med olika berörda parter om frågor som påverkar framväxten av nya innehållstjänster
med mervärde på Internet, så att vi kan fastställa hur man klargör befintliga regler. Tanken är att se vilken
roll tekniken kan spela när det gäller att identifiera och betala för digitalt innehåll, identifiera frågorna kring
digitala medier och veta hur man ska bekämpa piratverksamhetens svarta ekonomi på Internet effektivare.
Metoden kommer att vara enkel: Jag vill lyssna till de olika berörda parterna och samtidigt föreslå åtgärder
för er. Jag vill ha ett Europa där nya ekonomiska modeller har möjlighet att växa fram. Jag har ingen förutfattad
uppfattning om vilken typ av åtgärd som behövs, lagstiftande eller något annat. Jag är heller inte dogmatisk
eller gör mig några illusioner om möjligheterna att hitta lösningar som passar alla. Jag skulle emellertid vilja
använda denna nya process för att återvinna den inre marknaden och den digitala agendan – som för övrigt
Mario Monti talade om i sin rapport – och utveckla en verklig ekonomisk politik för kultursektorn i Europa.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, frågeställare. – (PL) Jag välkomnar kommissionens initiativ. Jag har
en kompletterande fråga om grönboken från 2008 med titeln ”Upphovsrätten i kunskapsekonomin” där
kommissionen tillstår att det nuvarande systemet med frivilliga undantag från copyrightskydd som infördes
genom 2001 års direktiv inte uppfyller sitt syfte, med andra ord att det inte underlättar distributionen av
arbete som skyddas av copyright och inte återspeglar balansen mellan upphovsmännens rättigheter och
rättigheterna för de människor som använder deras arbete.

Vad som dessutom är viktigt är att obligatoriska undantag från copyrightskydd är högst nödvändiga för
bibliotek, för att göra verk tillgängliga för blinda och även för att sprida anonyma verk. Jag skulle vilja fråga
vilka initiativ kommissionen planerar att lägga fram inom en nära framtid när det gäller dessa undantag från
copyrightskyddet?

Michel Barnier, ledamot av kommissionen. – (FR) Fru Geringer de Oedenberg! Ni frågade mig också om en
punkt som jag skulle vilja bekräfta, om hur kommissionen kommer att agera. Ni skulle vilja att kommissionen
gör ett uttalande om tillämpningen av artikel 118 i fördraget. Jag kan bekräfta att på denna punkt är det inte
det synsätt vi har valt. Det synsätt vi föredrar är att skapa ett regelverk som gynnar copyrightlicenser i hela
Europa. Det är ett pragmatiskt synsätt som skulle göra det möjligt för oss att uppnå det önskade resultatet
effektivare än genom att införa en ny unik och centraliserad copyright. Jag vill dessutom säga att grönboken
är mycket viktig och måste göra det möjligt för oss att ställa en rad frågor, och få idéerna att göra framsteg.
Jag tänker särskilt på frågan om synskadade.

Ni undrar varför vi inte är mer ambitiösa när det gäller att inrätta en gemensam europeisk copyright. Det
största hindret mot detta, fru Geringer de Oedenberg, är att den absolut skulle behöva ha företräde framför
nationell copyright för att vara effektiv. Europeiska unionens copyright skulle med andra ord gälla före
nationell copyright, vilket uppriktigt sagt förefaller svårt att sälja, både kulturellt och politiskt. Även om ett
sådant synsätt skulle accepteras av medlemsstaterna skulle det få en ganska begränsad inverkan eftersom
det inte kunde tillämpas på äldre verk. Det kan bara tillämpas på verk som skapats nyligen. En ny copyright
skulle därför inte gälla för alla redan befintliga musikkompositioner.

Jag sade också varför jag ville arbeta med ett direktiv om anonyma verk. Innan vi kommer till en definitiv
formulering av detta förslag till direktiv ska jag emellertid vara noga med att samråda med de
parlamentetsledamöter, inklusive er, som är mest involverade i frågan.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Jag skulle vilja fråga er om ni tänker revidera direktivet om copyright
och liknande rättigheter i informationssamhället. Jag frågar eftersom vi behöver rättssäkerhet. Tyvärr har
undantagen tolkats på olika sätt i olika länder vilket har lett till olika beslut om samma fråga i olika
medlemsländer. Jag anser därför att det är nyttigt för oss att genomföra en översyn, särskilt mot bakgrund
av det nya Lissabonfördraget.

Michel Barnier, ledamot av kommissionen. – (FR) Fru Ţicău! För att besvara er fråga mycket tydligt avser vi
för närvarande inte att ändra förteckningen över undantag i 2001 års direktiv. Vi har valt ett synsätt som jag
anser är pragmatiskt och progressivt med de tre initiativ som jag nämnde – kollektiv förvaltning, anonyma
verk och grönboken – och det är därför inom denna ram som vi kommer att hantera de frågor ni tar upp.
Vi tänker emellertid inte ändra förteckningen över undantag.
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Talmannen. – Fråga nr 19 från Alan Kelly (H-0190/10).

Angående: EU:s stödkarta

Är kommissionen öppen för en fullständig granskning av EU:s stödkarta för perioden 2007-2013?

Det kommer visserligen att genomföras en granskning i år, men denna väntas väl endast tillåta ett visst ”byte”
av regioner i medlemsstaterna och inte omdirigering av regioner för att återspegla de faktiska förhållandena
till följd av den ekonomiska krisen?

Den aktuella stödkartan utarbetades på grundval av statistik från 2006. Den europeiska ekonomin ser nu
helt annorlunda ut. Medger kommissionen att detta faktum utgör ett problem i den aktuella kartan och hur
skulle man kunna lösa detta?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Joaquín Almunia har bett mig besvara frågan.

För att säkerställa kontinuiteten i satsningen på regional utveckling beslutade kommissionen 2006 att
förteckningen över regioner som av medlemsstaterna betecknats som en del av stödkartorna skulle gälla
under hela perioden 2007–2013. Kommissionen erkände emellertid i sina riktlinjer för nationellt regionalt
stöd att det skulle kunna uppstå situationer där anpassningar krävs och, i enlighet med punkt 104 i riktlinjerna,
erbjöds därför medlemsstaterna möjligheten att genomföra en översyn efter halva tiden av stödkartorna för
regioner som utsetts enligt artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Tre av sjutton medlemsstater som berörs av översynen efter halva tiden har beslutat att använda sig av denna
möjlighet. Inom denna översyn kan medlemsstaterna ersätta upp till hälften av de regioner som för närvarande
har rätt till regionalstöd med nya regioner. Enligt vissa villkor är det också möjligt att öka stödintensiteten
för regioner som redan utsetts inom ramen för den ursprungliga stödkartan. Som en del av översynen efter
halva tiden bedöms de nyligen utsedda regionernas möjlighet att erhålla stöd liksom möjligheterna att öka
stödintensiteten, på grundval av genomsnittet under de senaste åren i Eurostats uppgifter vad gäller BNP per
capita och arbetslöshet för relevant region på Nuts 3-nivå. Det bidrar till att säkerställa att regionalt
investeringsstöd inriktas på den ekonomiska utvecklingen i regioner som missgynnas i förhållande till
genomsnittet i landet.

Det faktum att endast tre av medlemsstaterna som berörs av översynen efter halva tiden har beslutat att
anmäla ändringar till de regionala stödkartorna förefaller innebära att majoriteten av medlemsstaterna anser
att den ekonomiska krisen inte avsevärt har påverkat uppsättningen av regioner som behöver utvecklingsstöd.

Alan Kelly, frågeställare. – (EN) Tack så mycket för ert svar. Det är häpnadsväckande att endast tre
medlemsstater faktiskt har ansökt om detta. Det är otroligt.

Jag kommer från en region där vi har förlorat tusentals arbetstillfällen: Dell – 3 000 arbetstillfällen, och just
i dag har 800 arbetstillfällen försvunnit hos läkemedelsföretaget Pfizer, 300 av dem i mitt område som är
södra Irland och som har en bruttobidragsekvivalent på 0 procent. Vår regering har ansökt på nytt och jag
hoppas att det kommer att ändras, för om det inte gör det innebär det att regeringen inte kan tillämpa verkligt
aktiva statliga åtgärder för att få med större företag. För mig är det mycket regressivt och behöver ändras.
Jag kommer därför att aktivt försöka få kommissionen att följa en annan strategi eftersom jag anser att
stödkartan är inaktuell.

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Det kan onekligen förefalla märkligt, som ledamoten
påpekade, att endast tre medlemsstater har begärt denna översyn efter halva tiden. Det är emellertid fallet
enligt de siffror vi fick i förmiddags.

Många medlemsstater och många regioner har självfallet påverkats av den ekonomiska krisen men kanske
några medlemsstater anser att det finns andra sätt och möjligheter att hantera detta eftersom vi har sett att
mycket få har begärt denna översyn. Sjutton medlemsstater fick möjligheten men endast tre har utnyttjat
den.

Jag tror att parlamentsledamoten håller med mig om att det grundläggande syftet med det långsiktiga
programmet självfallet är att vi ska ha kontinuitet för regionerna så att de kan planera långsiktigt. Det finns
naturligtvis andra sätt att hantera krisen än detta, men jag är säker på att kommissionsledamot Almunia är
beredd att diskutera detta med er igen vid ett senare tillfälle.

Del II
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Talmannen. – Fråga nr 20 från Bernd Posselt (H-0179/10).

Angående: Polissamarbetet mellan EU och Ukraina

Hur utvecklar sig det gränsöverskridande polisiära samarbetet mellan EU och EU:s viktigaste grannland i
öster, Ukraina, och vilka steg avser kommissionen att ta för att fördjupa samarbetet?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Tack, herr Posselt, för er fråga om ett mycket viktigt
ämne. Gränsöverskridande polissamarbete med länder som gränsar till Europeiska unionen faller
huvudsakligen under medlemsstaternas behörighet. Europeiska unionen stöder emellertid bilateralt samarbete
mellan medlemsstaterna och Ukraina huvudsakligen genom Europols verksamhet. Den 4 december 2009
undertecknades ett strategiskt samarbete mellan Europol och Ukraina som kommer att göra det möjligt att
samordna arbetet för att bekämpa internationell organiserad och allvarlig brottslighet och terrorism. Det
strategiska avtalet möjliggör emellertid inte utbyte av personlig information om misstänkta. Den kan endast
utbytas med länder som har slutit ett operativt avtal med Europol och innan det kan ske behöver Ukraina
anta en lag om skydd av personuppgifter och ratificera Europarådets konvention från 1981 om skydd för
enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt dess protokoll.

Det ingår i en bredare prioritering från kommissionen att Ukraina ska inrätta ett system för skydd av
personuppgifter i linje med europeisk standard. Det skulle göra det möjligt att inrätta en faktisk oberoende
myndighet för övervakning av uppgiftsskydd och EU skulle kunna bidra med tekniskt stöd och
expertkunskaper. EU stöder också ekonomiskt polissamarbete med Ukraina genom ett samverkansprojekt
som ökar möjligheterna för den ukrainska polisens och Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag
(EUBAM). Och förra året stödde EUBAM, genom samarbete med Frontex, Olaf och Sydösteuropeiska
samarbetsinitiativet, gränskontrolloperationen i Nikoniy för att förbättra samarbetet mellan Ukrainas och
Moldaviens polisstyrkor när det gäller att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och olaglig invandring.

Bernd Posselt, författare. – (DE) Jag vill bara fråga hur situationen ser ut när det gäller att stödja
polisutbildningen, stärka rättsväsendet och de inhemska myndigheterna i Ukraina. Kommer detta att
prioriteras i det östra partnerskapet, är kommissionen och den Europeiska polisakademin inblandade eller
sker detta endast på medlemsstatsnivå?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Vi för naturligtvis en ständig dialog med Ukraina när
det gäller detta. Min kollega, kommissionsledamot Štefan Füle, har tagit fram en matris för samarbete och
även jag är i hög grad inblandad i detta. Det planerade samarbetet innefattar inrikes frågor i syfte att utröna
hur vi kan bistå de ukrainska myndigheternas utveckling inom detta område samt hur vi kan fördjupa vårt
samarbete ytterligare. Frågan kommer även att beaktas vid det sammanträde med de ukrainska myndigheterna
som ska hållas om bara några veckor.

Det planeras inte något polissamarbete eller någon utbildning den närmaste tiden, men detta skulle naturligtvis
kunna diskuteras när väl Ukraina har genomfört de nödvändiga reformerna. Vi är öppna för att samarbeta
med Ukraina. Landet är en viktig granne och har mycket gemensamt med oss. Vi står inför samma utmaningar
när det gäller gränsöverskridande brottslighet, så det skulle vara bra även för oss att engagera oss ytterligare
i detta. Naturligtvis behöver ukrainarna dessutom förbättra sig. Vi finns dock till hands, redo att hjälpa och
bistå dem, och vi får se vad detta kommer att leda till på längre sikt.

Talmannen. – Fråga 21 av Georgios Papanikolaou (H-0184/10)

Angående: Explosionsartad ökning av brottsligheten i Europa

Brottsligheten och våldet i de europeiska samhällena har ökat markant, något som även bekräftas av uppgifter
som Eurostat publicerade för ett par månader sedan. Den ekonomiska krisen har direkt koppling till denna
ökning och därför är brottslighet och våld vanligare i länder med allvarliga ekonomiska problem.

Tänker kommissionen vidta mer drastiska åtgärder för att effektivisera samarbetet mellan medlemsländerna
både när det gäller förebyggande och bekämpning av brottsligheten i de europeiska samhällena, samtidigt
som man tar hänsyn till behovet av att skydda de europeiska medborgarnas personliga frihet?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Enligt de mest aktuella siffrorna från Eurostats statistik
för brottslighet och straffrättskipning, som publicerades den 29 maj och som omfattar perioden från 1998
till 2007, har det inte skett någon sådan ökning som parlamentsledamoten beskrev. Kommissionen medger
icke desto mindre att den organiserade brottsligheten är ett hot mot medborgarna och mot ekonomin i hela
Europa.
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Kommissionen har föresatt sig att lägga fram relevanta förslag och att genomföra åtgärder för att förebygga
och bekämpa olika slag av kriminell verksamhet, såväl organiserad som annan brottslighet. Det är därför
som dessa mål utgör en del av Stockholmsprogrammets omfattande ramverk för EU-åtgärder när det gäller
medborgarna, rättsväsendet, säkerheten och migrationspolitiken för de kommande fem åren. Kommissionen
har nyligen antagit Stockholmsprogrammet och jag tror att min kollega, vice ordförande Viviane Reding,
var här för bara en halv timme sedan för att redogöra för och diskutera saken.

Kommissionen kommer dessutom före slutet av detta år att lägga fram ett meddelande om den interna
säkerhetsstrategin, som kommer att innehålla konkreta förslag och hotbedömningar för de kommande fem
åren. Organiserad brottslighet kommer naturligtvis att ingå i detta.

Gemensamma hot kräver gemensamma insatser. Gemensamma instrument bör därmed användas effektivt
av alla medlemsstater, offentliga myndigheter och privata organisationer. Låt mig nämna tre typer av
brottslighet som verkligen förekommer i Europa men som även har internationell utbredning:
människosmuggling, IT-brottslighet och identitetsstölder. Kommissionen har föresatt sig att stärka samarbetet
när det gäller sådana brott, och den förbereder även konkreta förslag och lagstiftningsförslag när det gäller
detta. Vi kommer att samarbeta med medlemsstaterna, Europaparlamentet, icke-statliga organisationer och
den privata sektorn.

En samordnad dialog och verksamhet är nyckelord inför framtiden. Ett utbyte av bästa praxis, standarder,
riktlinjer samt utveckling av utbildning och forskning bör öka den ömsesidiga effektiviteten och förståelsen.
För att tackla brottsligheten på ett effektivt sätt är det viktigt att samarbeta med kandidatländer och
tredjeländer.

Jag vill understryka att det hänger på medlemsstaternas politiska vilja att uppnå en ambitiös strategi i denna
beslutsprocess. Ett effektivt genomförande av de antagna åtgärderna är avhängigt av vilka nationella resurser
som tilldelats för att uppnå målen. Kommissionen kan stödja medlemsstaterna genom finansiella program
för att få till stånd ett samarbete på EU-nivå.

Som ni alla vet får Europaparlamentet nya befogenheter inom detta område i enlighet med Lissabonstrategin.
Jag vill betona ert ansvar och er viktiga roll när det gäller att utforma säkerheten inom Europeiska unionen.

Gay Mitchell (PPE). – (EN) Jag vill tacka kommissionsledamoten för hennes svar. Det var jag som författade
parlamentets betänkande om Europeiska centralbanken förra året, och en av de frågor som jag lyfte fram
var att det skett en betydande ökning av särskilt femhundraeurosedlar. Jag tror dock att det samma gäller
tvåhundraeurosedlar. Jag väckte tanken på att dessa sedlar kanske används för penningtvätt, dvs. för kriminellt
bruk. Vad jag förstår är man verkligt oroad över detta i Storbritannien.

Låt mig uppmana kommissionsledamoten att ta upp detta med ECB i syfte att utröna vilka det är som använder
sådana stora mängder femhundraeurosedlar. Jag måste säga att det är rimligt att misstänka skatteflykt eller
eventuellt annan kriminell verksamhet.

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag vill tacka parlamentsledamoten för denna
information. Jag kommer absolut att se över saken och se om vi kan spåra några mönster i detta. För
närvarande har jag inte möjlighet att svara på frågan, men jag ska absolut se över detta. Tack för ditt förslag!

Georgios Papanikolaou, författare. – (EL) Fru kommissionsledamot, tack för ert svar! Ni var informativ och
ärlig när det gäller fram till vilken tidpunkt ni har uppgifter om detta, med andra ord fram till 2007. Denna
fråga ställdes till er av mig den 6 april 2010 och den 5 maj 2010. Som ni vet har tre personer dött på ett
tragiskt och onödigt vis under de fredliga demonstrationerna i vilka grekiska medborgare demonstrerade
för en bättre framtid.

Jag upprepar frågan för att få ett mer specifikt svar. Planerar kommissionen att vidta några systematiska
åtgärder och att avge några rekommendationer till medlemsstaterna när det gäller dessa frågor? Tänker ni
samla in information om saken mer direkt och snabbare, med tanke på att problemet för närvarande tycks
förvärras i flera medlemsstater?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Kommissionen, liksom jag själv, beklagar djupt de tre
dödsfallen i upploppen nyligen, enligt vad som beskrevs av parlamentsledamoten. Det är alltid en tragedi
när oskyldiga människor drabbas av sådant. Vi beklagar detta och våra tankar är hos deras familjer.

Precis som ni säger behöver vi hela tiden uppdatera statistiken. Eurostat ser över detta och förhoppningsvis
kommer vi snart att kunna göra en bättre utvärdering. För närvarande har vi dock inte planerat några sådana
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initiativ. Dessa brott och dessa dödsfall är fruktansvärda, men kommissionens befogenheter är begränsade
till gränsöverskridande brottslighet och till att underlätta samarbete mellan nationella myndigheter och
EU-myndigheter.

Talmannen. – Fråga 22 av Pavel Poc (H-0185/10)

Angående: En gemensam viseringspolitik i EU

I enlighet med artikel 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och enligt offentliggjord
sekundärlagstiftning på denna rättsliga grund, nämligen rådets förordning (EG) nr 539/2001(2) av den 15
mars 2001 (i ändrad lydelse) om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga
att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars
medborgare är undantagna från detta krav är medlemsstaterna bundna att tillämpa en enhetlig viseringspolitik
och ömsesidighet.

Avser Europeiska kommissionen med en ”gemensam viseringspolitik” endast att lägga ner enhetliga regler
för tredje länder internt inom EU? Eller är det så att denna artikel i fördraget om Europeiska unionen, förutom
att den reglerar viseringspolitik gentemot tredje länder, också kan förstås som att den binder Europeiska
kommissionen och EU:s medlemsstater till att försöka uppnå gemensamma villkor för alla EU:s medlemsstater
i tredje länder?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) EU:s viseringspolitik är harmoniserad och vi har en
gemensam politik. Den grundar sig på tre rättsakter som är möjliga att tillämpa för medlemsstaterna, nämligen
rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer
vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över
de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav, viseringskodexen som omfattar allt förfarande
och alla villkor för utfärdande av Schengenviseringar för kortare vistelse, samt rådets förordning (EG) nr
1683/95 som föreskriver viseringar för längre vistelse. Dessa ska tillämpas för medborgare i alla tredjeländer
för vilka visum krävs.

I enlighet med den första förordningen som jag hänvisade till upprättas en förteckning av tredjeländer vars
medborgare måste ha visum för att korsa de yttre gränserna (”den negativa listan”). Det finns även en ”positiv
lista” för de medborgare som är undantagna från detta krav på grundval av olika kriterier, bland vilka
ömsesidighet är en grundläggande princip. Denna förordning är tillämplig för alla EU:s medlemsstater utom
Storbritannien och Irland samt även för Island, Norge och Schweiz.

I enlighet med principen om ömsesidighet beaktar EU att tredjelandet, när det gäller medborgare från
tredjeländer som är undantagna från viseringskraven vid resa till EU:s medlemsstater, bör behandla
EU-medborgare på motsvarande sätt genom att undanta dem från viseringskrav när de reser till detta land.
Om ett tredjeland som står på den positiva listan upprätthåller eller inför viseringkrav för medborgare i en,
två eller flera medlemsstater ska ömsesidighetsmekanismerna tillämpas. Inom detta ramverk skulle
kommissionen kunna vidta åtgärder för att återupprätta viseringsfria resor för medborgare i tredjeländer,
eller om detta inte är möjligt, föreslå vedergällningsåtgärder mot ett tillfälligt återinförande av
viseringsskyldighet för medborgare i det berörda tredjelandet.

Systemet har visat sig vara effektivt, vilket de åtgärder som vidtagits av kommissionen och utarbetats i den
återkommande rapporten om ömsesidig viseringsfrihet visar. I enlighet med denna ömsesidighetsmekanism,
som är tillämplig sedan 2005, har 75 fall av avvikelser från ömsesidighetsmekanismen som rör 13 tredjeländer
på den positiva listan tillkännagetts av medlemsstaterna. Ända sedan dess har ömsesidig viseringsfrihet
införts med de flesta av dessa 13 länder, såsom Japan, Panama, Singapore, Australien, Uruguay och Costa
Rica, och nyligen avslutades kommissionens förhandlingar om viseringskrav med Brasilien. Detta kommer
att läggas fram för er och rådet mycket snart.

Problem med avvikelser från den ömsesidiga viseringsfriheten fortsätter att existera för vissa medlemsstater
gentemot USA och Kanada, något som vi alltid tar upp med dessa länder.

Mekanismen tillämpas inte när ett tredjeland på den negativa listan upprätthåller eller påtvingar
viseringsskyldighet bara för medborgare i en eller flera medlemsstater, eller när detta tredjeland tillämpar
olika villkor för medborgare i olika medlemsstater. Eftersom gemenskapens regelverk inte innehåller några
regler för sådana fall och inte tillhandahåller någon särskild mekanism, är det mycket svårt för EU att ingripa.

(2) EGT L 81, 2001, s. 1.
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Pavel Poc, författare. – (CS) Fru kommissionsledamot! Hur långt har kommissionen, om Europeiska
kommissionen är garantigivare för en gemensam viseringspolitik och om denna politik huvudsakligen
grundar sig på ömsesidighetsprincipen, för avsikt att gå när det gäller att tolerera att exempellösa, asymmetriska
viseringsregler införs av ett tredjeland, nämligen Kanada, mot en medlemsstat i EU, nämligen Tjeckien?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag känner givetvis mycket väl till det fall som
parlamentsledamoten hänvisar till, och kommissionen har varit mycket inblandad i detta.

I enlighet med ett villkor som vi ålagt dem har de kanadensiska myndigheterna upprättat ett kontor i Prag,
och de upprättar också en färdplan mot att återupprätta viseringsfrihet igen. Vi har haft flera sammanträden
på hög nivå med Kanada, Tjeckien och kommissionen för att dra upp riktlinjerna för de åtgärder som behöver
vidtas. Kanadensarna har sagt att de kommer att ändra sin lag och att de mycket snart kommer att lägga fram
frågan inför sitt parlament. Vi för en dialog med dem och med de tjeckiska myndigheterna för att säkerställa
att dialogen fortfarande pågår, att det råder en konstruktiv atmosfär och att vi kan röra oss framåt mot en
lösning på detta. Det kommer att diskuteras igen av medlemsstaterna i rådet i början av juni.

Jag beklagar att denna konflikt inte har lösts ännu, men jag kan försäkra parlamentsledamoten att vi,
tillsammans med våra tjeckiska kolleger, försöker få till stånd en lösning på detta så snart som möjligt.

Talmannen. – Fråga 23 av Nikolaos Chountis (H-0205/10)

Angående: Olösta frågor i samband med Turkiets och EU:s gemensamma förklaring (av den 5 november
2009)

Med beaktande av

den gemensamma förklaring som Turkiets utrikesminister Atalai, kommissionens viceordförande Baro och
rådets ordförande Malmström avgav den 5 november 2009, särskilt punkt 3 om att återuppta de officiella
förhandlingarna för slutförandet av avtalet om främjande av förbindelserna mellan Turkiet och EU, och
punkt 5, i vilken man tillkännager att avtalet mellan Turkiet och Frontex på teknisk nivå är färdigställt,

Malmströms svar på min fråga H-0431/09, i hennes egenskap av ordförande för rådet, inför det samlade
Europaparlamentet den 16 december 2009, och

det faktum att turkiska luftstyrkor kontinuerligt provocerar Frontex luftresurser,

ber jag kommissionen svara på följande: I vilket skede befinner sig förhandlingarna som omnämns i punkt
3 i den gemensamma förklaringen? Har förhandlingarna kanske koppling till de diskussioner som förs med
Frontex? Har provokationerna riktade mot Frontex luftresurser eventuellt något att göra med Turkiets vägran
att tydligt och uttryckligen erkänna EU:s gränser i Egeiska havet?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag har en fullspäckad agenda i dag! Jag skulle vilja
erinra om att vår historia är svår när det gäller förhandlingarna med Turkiet, vilka påbörjades redan med
mandatet 2002. De har dock nyligen nått framgång på många sätt. I rådets slutsatser om illegal invandring
förra året yrkades på att man skulle påskynda förhandlingarna med Turkiet och förra året besökte även min
företrädare, Jacques Barrot, Turkiet tillsammans med den svenske ministern Tobias Billström. Den
gemensamma förklaringen handlade då om att gå framåt.

Ända sedan dess har framsteg gjorts. Flera samtal har hållits under vintern, och vi är nu mycket nära en
överenskommelse i förhandlingarna om avtalet om främjande av förbindelserna mellan Turkiet och EU.

Kommissionen är övertygad om att de delar av texten som man enats om är balanserade och att de speglar
våra behov samtidigt som de beaktar Turkiets angelägenheter. Vi arbetar för att färdigställa denna text så
snart som möjligt och vi står ständigt i kontakt med de turkiska myndigheterna.

Målet är att avsluta detta och att rapportera om resultatet av förhandlingarna under mötet i juni. Vi kommer
att hålla parlamentet fullt informerat, och när slutsatserna från mötet väl dragits kommer parlamentet att
ombedjas godkänna detta.

När det gäller Frontex finns det inte någon formell koppling mellan förhandlingen om samarbetsavtalet och
avtalet om främjande av förbindelserna mellan Turkiet och EU. Med detta sagt vidtar kommissionen
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det råder en övergripande samstämmighet mellan frågorna i båda
fallen.

18-05-2010Europaparlamentets överläggningarSV140



Kommissionens ställning innebär inte att den kan kommentera gränsdragningen av territoriet eller gränserna
för en medlemsstat, eftersom detta styrs av medlemsstaterna själva samt tillämpliga bestämmelser inom
internationell lag. Vi skulle vilja uppmuntra Frontex och värdmedlemsstaten att säkerställa att det till
tredjeländer i grannskapet tillhandahålls lämplig information om utplaceringar av styrkor såsom flygningar
nära gränserna innan en gemensam operation inletts.

Nikolaos Chountis, författare. – (EL) Fru kommissionsledamot! Svårigheten att ge ett tydligt svar på en rad
liknande frågor får mig att inse att dessa förhandlingar under alla omständigheter är svåra. Som jag ser det
bekräftar de att flera politiska problem har skapats av den turkiska sidan – detta gör det svårt att slutföra
förhandlingarna.

Det är nödvändigt att ni uppdaterar oss så snart som det finns en överenskommelse. Jag vill också säga att
det, under den turkiska premiärministerns besök i Aten nyligen, undertecknades ett protokoll, ett
samarbetsmemorandum med Grekland om frågor som rör olaglig invandring. Jag vill fråga er detta: Kan
detta memorandum, detta avtal om främjande av förbindelserna mellan Turkiet och EU, ersätta det avtal
mellan EU och Turkiet som förhandlas om?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Utan att känna till de exakta detaljerna när det gäller
avtalet mellan Turkiet och Grekland anser jag att det visar vilken konstruktiv inställning vi har när det gäller
de grekiska myndigheterna å ena sidan och de turkiska å den andra.

Det pågår en parallell förhandling med Turkiet. Vi är som sagt mycket nära att avsluta förhandlingarna och
atmosfären har varit mycket konstruktiv. Jag tror att det visar att det är nödvändigt för EU att uppnå detta,
och att det även är av intresse för den turkiska sidan att nå en överenskommelse med oss i denna fråga. Detta
är förstås till gagn för alla.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Fru kommissionsledamot! I andra svar som ni har lämnat har ni
uttryckligen sagt att Frontex förhandlar om tekniska frågor med Turkiet. Jag förstår det. Nyligen kom ni in
till oss i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och uppdaterade
oss om vilka frågor ni har befogenhet att sköta. Ni sade även att den slutliga överenskommelsen med Turkiet
när det gäller frågor om illegal invandring precis som ni sade i dag, gjort stora framsteg och var nära att
kunna avslutas.

Bör det i detta avtal mellan EU och Turkiet inte även ges medel för Frontex? Är inte Frontex en mycket viktig
faktor när det gäller att bekämpa illegal invandring? Jag vet inte hur mycket ni kan informera oss när det
gäller vad som ingår i förhandlingarna, men säger inte det sunda förnuftet att det i detta läge bör ges medel
till insatser av Frontex?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag hade möjligheten att tala inför utskottet för
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor förra måndagen, och jag upprepar vad
jag sade då, nämligen att vi gör framsteg i förhandlingarna med Turkiet.

När det gäller Frontex och Turkiets gränskontroll har man nått en första överenskommelse om ett förslag
till samarbetsavtal på teknisk nivå. Diskussioner hålls av båda parter och Frontex väntar för närvarande på
svar från Turkiet för att fortsätta diskussionerna. Frontex är en viktig aktör i detta men vi behöver, framför
allt, ingå avtalet och sedan fortsätta med parallella diskussioner med Frontex. Jag håller med om att det finns
mycket utrymme för samarbete här.

Talmannen. – Fråga 24 av Sarah Ludford (H-0236/10)

Angående: EU:s strategier mot terrorismen och CIA:s extraordinära överlämnanden

Ett antal förändringar som ägt rum på senare tid har kastat mer ljus på en medlemsstats inblandning i USA:s
program för extraordinära överlämnanden. I en gemensam FN-studie 2010 har det avslöjats att medlemsstater
i EU varit i maskopi med och medverkat i verksamhet kopplad till CIA:s program för extraordinära

överlämnanden och hemliga fångar(3).

Kan kommissionen, med anledning av dessa flertaliga fall av maktmissbruk av medlemsstaterna under de
senaste åtta åren och med beaktande av kommissionens föreslagna meddelande om en granskning av

(3) Internet: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf.

141Europaparlamentets överläggningarSV18-05-2010



strategierna mot terrorismen, precisera vilka särskilda åtgärder som den planerar att vidta för att säkerställa
att EU:s strategier mot terrorismen förhindrar ett sådant missbruk i framtiden?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Tack för frågan, Sarah Ludford! Som ni vet är jag
intresserad av detta och vi har också samarbetat om saken tidigare. Vi behöver inte påpeka att frihet och
säkerhet går hand i hand och att respekten för grundläggande rättigheter och rättsstaten står i centrum när
det gäller EU:s strategier mot terrorism. Åtgärder för att bekämpa terrorism måste alltid vidtas inom ramen
för full respekt för de grundläggande rättigheterna, och EU måste vara exemplariskt när det gäller detta.

Det handlar inte bara om ett rättsligt krav utan det utgör även ett grundläggande villkor för att säkerställa
trovärdigheten och legitimiteten, liksom för att främja ett ömsesidigt förtroende mellan de nationella
myndigheterna och förtroendet hos allmänheten. Kommissionen kommer därför att fortsätta att följa en
strategi mot terrorism som försöker kombinera en operationell och rättslig effektivitet med genomförbarhet
och ett tydligt åtagande att respektera grundläggande rättigheter.

Den praxis som det hänvisas till som extraordinära överlämnanden och hemliga kvarhållanden utgör en
kränkning av mänskliga rättigheter. Kommissionen har alltid betonat detta och det är upp till de berörda
medlemsstaterna att inleda eller att fortsätta med djupgående, oberoende och opartiska undersökningar för
att få fram sanningen. Att fastställa ansvar och möjliggöra för offren att erhålla kompensation är en aktiv
skyldighet som härrör sig från Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Vi har från kommissionens sida uppmuntrat Polen och Rumänien att genomföra
undersökningar om påståendena om förekomsten av hemliga fångläger, och vi välkomnar att man satt igång
brottsutredningar i Polen i mars 2008.

Kommissionen har också skrivit till de litauiska myndigheterna och välkomnat deras proaktiva inställning
till att inleda undersökningar. När det gäller debatten om flygningar för överlämnande och hur detta påverkar
EU:s luftfartspolitik har kommissionen dragit viss lärdom av innehållet i meddelandet om civilt och affärsflyg
från januari 2008. Genom det gemensamma europeiska luftrummet, som trädde i kraft förra året i januari,
tillhandahålls dessutom ytterligare åtgärder för bevakning av flygplanens faktiska rörelser. Vi kommer att
fortsätta att följa upp detta noggrant – naturligtvis inom våra egna befogenheter.

År 2008 tillhandahöll kommissionen översiktlig information i tjänsteavdelningarnas offentliga dokument
om terrorism och grundläggande rättigheter. Informationen är en syntes av svaren från medlemsstaterna på
frågeformuläret om straffrätt, förvaltningsrätt, processrätt och grundläggande rättigheter när det gäller
kampen mot terrorism. Alla medlemsstater har besvarat detta frågeformulär och vi i kommissionen förbereder
oss dessutom just nu för en genomgång av de viktigaste EU-åtgärderna och strategiska initiativen som tagits
när det gäller att motverka terrorism fram till ikraftträdandet av Lissabonstrategin.

Varken medlemsstaternas nationella politik för att bekämpa terrorism eller deras deltagande i CIA:s program
för överlämnanden kommer att särskilt beaktas i detta sammanhang. Det står dock mycket klart vad
kommissionen anser om detta, och vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen i medlemsstaterna, däribland
de rättsliga utmaningar som har uppkommit mot åtgärder mot terrorism i nationella domstolar. Vi kommer
att dra lärdom av ett hållbart beslutsfattande på EU-nivå.

Sarah Ludford, författare. – (EN) Kommissionsledamot Malmström! Jag tror aldrig att frasen ”poacher turned
gamekeeper” passat bättre, och jag har alltid välkomnat att arbeta med er angående dessa frågor.

Jag anser att det som ni sade är uppmuntrande genom att det signalerar en förstärkt översyn och ett stärkande
av de mekanismer som kommissionen kommer att använda i framtiden. Faktum är dock att det finns ett
förflutet. Medlemsstater deltog i CIA:s illegala överlämnanden, tortyr och försvinnande samtidigt som det
rådde en brist på översyn och ansvarsskyldighet. Retoriken om mänskliga rättigheter var omfattande, precis
som den är nu, men det fanns ett stort glapp mellan retorik och verklighet. Vi har fortfarande inte tagit itu
med detta.

Finns det något som, enligt kommissionen som är fördragens väktare, fortfarande skulle kunna göras inte
bara för att försöka säkerställa att medlemsstaterna respekterar sina skyldigheter i framtiden utan även för
att genomföra undersökningar, däribland – och det hoppas jag mycket på – en ordentlig offentlig utfrågning
under Storbritanniens nya regering för att säkerställa att vi fullt ut vet vad som hände i det förflutna och vad
som gick fel?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag anser att det arbete som Europaparlamentet har
lagt ner när det gäller detta har varit mycket viktigt för att kasta ljus på programmet för överlämnanden och
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visa oss vad som har hänt. Detta har skapat ett momentum, men även en stark allmän opinion för att hitta
sanningen. Som jag sade har kommissionen uppmanat och uppmuntrat till heltäckande och djupgående
undersökningar i de länder där detta förekommer, och den kommer att fortsätta att följa upp och säkerställa
att sådana verkligen genomförs. Förslaget om ett gemensamt europeiskt luftrum finns till för att hjälpa oss
att ytterligare övervaka detta.

Vi kommer att hålla ett öga på saken och fortsätta att arbeta för klarhet. Förutom detta finns det inte mycket
konkret som Europeiska kommissionen kan göra. Vi är dock glada över att få arbeta med Europaparlamentet
i en fortsatt strävan efter klarhet och efter ett säkerställande att detta inte ska utgöra en del av EU:s strategi
mot terrorism.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Jag vill fråga er, fru Malmström, en sak som jag anser vara viktig.
I kampen mot terrorism – och naturligtvis vet vi alla mycket väl att vi måste bekämpa sådan – måste även
EU:s medlemsstater samarbeta med varandra. I samband med detta vill jag ställa följande fråga: Noterar ni
om det finns en större tendens till samarbete mellan medlemsstaterna och även en större tendens att med
varandra utbyta olika typer av viktig information för att bekämpa terrorismen? Har det skett några positiva
förändringar när det gäller detta?

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Kampen mot terrorism utgör naturligtvis en
grundläggande del av EU:s politik. De viktigaste åtgärderna vidtas av nationella organ, polismyndigheter och
nationella politiker. Europeiska unionen kan stödja initiativ, vi kan tillhandahålla ett visst rättsligt ramverk
och vi kan säkerställa att stadgan om de grundläggande rättigheterna efterlevs. Vi kan tillhandahålla viss
finansiering, stöd till offer samt uppmuntra till ytterligare samarbete.

Jag upplever det som att det pågår mycket samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller detta. Givetvis
kvarstår den mycket känsliga frågan om att sprida underrättelser. Grunden i sammanhanget är förtroende
– eller ibland bristande förtroende. Detta måste utvecklas och det kan bara göras genom harmonisering och
genom att säkerställa att EU:s system fullt ut respekterar rättsstaten och att de dessutom är pålitliga. När det
gäller detta kan EU hjälpa till. I Stockholmsprogrammet och i den diskussion som ledde till detta fanns en
tydlig villighet hos medlemsstaterna att stärka samarbetet – med varandra, inom EU men också med
tredjeländer – för att bekämpa terrorismen. Givetvis måste sådant alltid göras med full respekt för
grundläggande rättigheter och CIA:s program för överlämnanden präglas inte av detta.

Talmannen. – Eftersom följande frågor handlar om samma ämne kommer de att slås ihop: Fråga 25 av
Marian Harkin (H-0188/10)

Angående: Företagare och små och medelstora företag

Skulle kommissionen, i ljuset av kommande SMF-vecka (25 maj-1 juni 2010) och de Europeiska
näringslivspriserna (31 maj), kunna informera mig om det aktuella läget vad gäller genomförandet av
småföretagsakten och särskilt i fråga om åtgärderna för att främja företagarnas investeringsvilja, förbättra
deras tillgång till finansiering och minska den administrativa bördan samt om medlemsstaternas initiativ
och politiska beslut för att hjälpa små och medelstora företag att bekämpa de problem som hämmar deras
utveckling?

Fråga 26 av Jim Higgins (H-0198/10)

Angående: Små och medelstora företag

Har kommissionen några planer på att införa åtgärder för att hjälpa små och medelstora företag i EU som
kämpar för sin överlevnad, och skulle kommissionen kunna tänka sig att införa ett särskilt system för att
hjälpa unga företagare som försöker att skapa framgångsrika små och medelstora företag i EU, och därmed
minska EU:s beroende av utländska direktinvesteringar i syfte att stärka industrin?

Fråga 27 av Gay Mitchell (H-0213/10)

Angående: Små och medelstora företag och skapande av arbetstillfällen

Det är ett allmänt erkänt faktum att små och medelstora företag har en nyckelroll att spela när det gäller att
minska arbetslösheten i Europa. Trots detta är deras administrativa börda oproportionerligt stor i förhållande
till större företag på grund av stordriftsfördelar. Om alla små och medelstora företag i Europa kunde skapa
ett arbetstillfälle i morgon skulle detta få ytterst positiva följder för sysselsättningen.
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Vad gör kommissionen för att främja att nya arbetstillfällen skapas inom små och medelstora företag genom
t.ex. lagstiftningsreformer och investeringar? Vilka mål har kommissionen fastställt och hur föreslår den att
dessa ska övervakas?

Fråga 28 av Liam Aylward (H-0225/10)

Angående: Europeiska veckan för små och medelstora företag

Nästa vecka är Europeiska veckan för små och medelstora företag. Dess syfte är att främja entreprenörskap,
innovation och konkurrenskraft och att tillhandahålla information om de insatser som Europeiska unionen
och myndigheter på alla nivåer gör för att finansiera mikroföretag och små och medelstora företag.

Den största utmaning som små och medelstora företag står inför idag är att säkra kapital och finansiering.
Det finns många små företag, små familjeföretag och nystartade företag som är mycket framgångsrika men
som nu är sårbara eftersom de inte kan anskaffa kapital. Vad kan göras på europeisk nivå för att lösa detta
problem?

Fråga 29 av Brian Crowley (H-0234/10)

Angående: Åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna för små och medelstora företag

Kan kommissionen ange vilka åtgärder den vidtar för att minska onödiga administrativa kostnader för små
och medelstora företag i Europeiska unionen?

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Herr talman! Får jag, nu när ni har på er en ny liberal hatt, be er tydliggöra
vilka frågor som faktiskt kommer att behandlas? Kommer fråga 33, del 3, att beaktas? Vi försöker alla att
närvara vid flera sammanträden. Om ni kunde tydliggöra exakt vilka frågor som inte kommer att beaktas
skulle det vara till hjälp.

Talmannen. – Jag tror att det är mycket osannolikt att vi kommer att gå in på fråga 33. Jag skulle inte vänta
på den om jag var ni.

Antonio Tajani kommer nu att lämna ett gemensamt svar och efter det kommer jag att ge frågeställarna och
övriga kolleger möjlighet att ställa kompletterande frågor.

Får jag påpeka att vi kommer att avsluta kl. 20.30 eftersom personalen och tolkarna måste få något att äta
innan vi återupptar sammanträdet kl. 21.00.

Antonio Tajani, vice ordförande av kommissionen. – (IT) Herr talman! Under två år har jag nu talat utifrån min
nya befogenhet. Små och medelstora företag fortsätter att utgöra en prioritering för den nya kommissionen,
som dessutom är övertygad om att den behöver göra allt den kan för att förhindra att den finansiella krisen
också blir en social kris. En sådan utveckling skulle huvudsakligen påverka små och medelstora företag och
deras anställda.

Ända sedan antagandet av småföretagsakten 2008 har man gjort betydande framsteg. Kommissionen har
antagit fem lagstiftningsförslag kopplade till småföretagsakten, varav två redan har genomförts: förordningen
om gruppundantaget för statligt stöd och förslaget till direktiv om sänkt mervärdesskatt. De övriga tre,
direktivet om sena betalningar, direktivet om fakturor med mervärdesskatteuppgifter och stadgan för
europeiska privata bolag, diskuteras fortfarande här i parlamentet och i rådet.

Kommissionen har även vidtagit nödvändiga icke lagstiftande åtgärder; ett test för små och medelstora
företag har nu införts generellt i hela EU för att möjliggöra jämförbara studier och för att förbättra kvaliteten
på lagstiftningen. Exempel är direktivet om sena betalningar och dispens för administrativa bördor för
mikroföretag.

Medlemsstaterna har även uppvisat en stark politisk vilja att genomföra småföretagsakten. De har exempelvis
gjort testet för små och medelstora företagare till en del av de nationella beslutsförfarandena. Små och
medelstora företag var dessutom bland dem som främst gynnades av åtgärderna som antogs av
medlemsstaterna i samband med ERP-programmet i syfte att bemöta krisen. Skapandet av och förlängandet
av lån och garantier till små och medelstora företag är exempelvis bland de åtgärder som antagits för att
förbättra tillgången till finansiering.

Icke desto mindre skiljer sig de valda metoderna och de resultat som erhållits åt mellan medlemsstaterna,
och vi behöver därför fortsätta att arbeta med genomförandet av småföretagsakten på nationell nivå. Jag
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anser det därför vara nödvändigt att behålla samma åtgärdsinrikting som tidigare, och att även säkerställa
att de principer och åtgärder som rekommenderats genomförs både på europeisk och nationell nivå.

Politiken för att främja små och medelstora företag stöds helt och hållet av EU 2020-strategin och är en
integrerad del av många föregångsinitiativ som planerats och som kommer att vara föremål för särskild
kontroll när strategin genomförs i medlemsstaterna. Enligt en av de tio tilläggsriktlinjer som föreslagits av
kommissionen uppmanas medlemsstaterna att genomföra en rad åtgärder för små och medelstora företag
i enlighet med principerna i småföretagarakten.

Nästa stadium kommer att inbegripa ett säkerställande av att medlemsstaterna införlivar dessa åtgärder i
sina nationella reformprogram. Vid slutet av detta år kommer vi att ha genomfört en djupgående granskning
av genomförandet av akten, för att mäta vilka framsteg som gjorts och identifiera nya åtgärdsinriktningar
som även beaktar Europa 2020-strategins prioriteringar. De viktigaste åtgärdsområdena kommer att vara
att förbättra tillgången till kredit och innovation, uppmuntra företagarandan och främja internationaliseringen
av små och medelstora företag. Det är särskilt dem som bedrivs av unga entreprenörer som kommer att
gynnas av dessa nya initiativ.

Europeiska kommissionen är medveten om de svårigheter som små och medelstora företag för närvarande
möter när de försöker erhålla finansiering. Kommissionen har nära följt utvecklingen i denna sektor, särskilt
i samarbete med Europeiska centralbanken i syfte att regelbundet undersöka situationen.

Kommissionen har också upprättat en rad program som erbjuder ekonomiskt stöd till små och medelstora
företag, för att hjälpa dem att få tillgång till det kapital som de behöver för att utveckla sin verksamhet. I
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation införlivas exempelvis vissa finansiella instrument som
utvecklats tillsammans med Europeiska investeringsfonden och som tillhandahåller incitament för
verksamheter med större risk och lånegarantitransaktioner för företag. Programmet Jeremie som finansierats
av Europeiska regionala utvecklingsfonden erbjuder ett stort utbud av särskilda finansiella produkter, för att
utveckla och stärka små och medelstora företag inom det europeiska territoriet som helhet. Slutligen finns
det nya europeiska instrumentet för mikrofinansiering, som är ett gemensamt initiativ av kommissionen
och Europeiska investeringsbanken och som riktar sig särskilt mot mikroföretag som har svårt att erhålla
finansiering för särskilda ändamål.

Tillgången till kredit för små och medelstora företag har också förbättrats på grund av att summan av
kreditramarna som beviljats av Europeiska investeringsbanken till de förmedlande banker som är ansvariga
för att omfördela summorna till små och medelstora företag i form av lån har utökats. 2009 beviljade
Europeiska investeringsbanken ett totalt belopp på 13 miljarder euro till finansiella institutioner – det
motsvarar en ökning på 55 procent det senaste året. För er kännedom nådde mer än 75 procent av de
21 miljarder euro som beviljats 2008–2009 de små och medelstora företag som de var avsedda för, det vill
säga 50 000 små och medelstora företag över hela unionen.

För några dagar sedan organiserade kommissionen dessutom en konferens på hög nivå där banker,
riskkapitalfonder och små och medelstora företag kom samman; i sammanträdet deltog också representanter
från Europaparlamentet. Detta gjorde det möjligt för oss att undersöka den nuvarande situationen på
marknaden och att utforska nya idéer och strategier för att förbättra tillgången till finansiering för små och
medelstora företag. Det var ett viktigt tillfälle att diskutera möjliga åtgärdsriktningar i syfte att hjälpa företag
att återhämta sig och nå ekonomisk tillväxt.

En av de åtgärder som beslutades om var att upprätta ett permanent diskussionsforum med finansiella
institutioner, riskkapitalfonder och representanter från små och medelstora företag. Europeiska kommissionen
kommer att vara ordförande för forumets kvartalsmöten och slutsatserna från detta kommer att utgöra det
första steget i en strategi i syfte att upprätta en handlingsplan för att tillhandahålla kredit och kapital för små
och medelstora företag i unionen.

Slutligen ska jag i denna debatt passa på att informera parlamentet om att mer än 1200 nationella, regionala
och lokala arrangemang som rör ett brett spektrum av frågor som påverkar denna sektor ska hållas som en
del av den första europeiska veckan för småföretagare. Veckan för små och medelstora företag kommer att
hållas mellan den 25 maj och den 1 juni samtidigt som ceremonin för det europeiska näringslivspriset
2010 är planerad att hållas den 31 maj i Madrid.

Jag säger allt detta för att bekräfta min personliga föresats att säkerställa sysselsättningen i Europeiska unionen
genom att erbjuda stöd till små och medelstora företag. Den nödvändiga omstruktureringen av den privata,
storskaliga industrin kommer att leda till att vissa jobb förloras. Det enda sätt som vi kan stödja sysselsättningen
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är genom att stödja utvecklingen av små och medelstora företag vilka representerar den europeiska ekonomins
ryggrad.

Marian Harkin, författare. – (EN) Jag vill gratulera kommissionsledamoten till den framgång som uppnåtts.
Icke desto mindre talade ni, herr kommissionsledamot, om tillgången till kapital som ett av de stora problemen.
Och ni nämnde även Europeiska investeringsbanken som har fördelat medel till irländska banker för att
dessa ska fördelas vidare till små och medelstora företag. En betydande summa har emellertid inte fördelats,
huvudsakligen på grund av att de små och medelstora företagens behov, som utgörs av refinansiering av
något slag, och den europeiska investeringsbankens mål, vilket är pengar för medelfristiga investeringar,
inte matchar. Jag vill fråga er om ni håller med om att vissa åtgärder behöver vidtas för de små och medelstora
företag som kommer att erhålla återfinansiering. Dessutom undrar jag vilken roll som kommissionen skulle
kunna spela. Skulle ni kunna ge ert stöd till något slags system för ömsesidiga garantier liknande det som
finns i Storbritannien?

Jim Higgins, författare. – (GA) Herr talman! Jag håller fullständigt med om kommissionens uttalande att små
och medelstora företag är mycket viktiga, inte bara på grund av antalet jobb som de skapar utan också på
grund av att de är mer stabila än stora företag som inte har någon lojalitet mot regionen eller landet.

Jag håller fullkomligt med min kollega Marian Harkin om att bristen på finansiering är det största hindret
för närvarande. Kommissionen har även hänvisat till detta. Dessutom finns det alltför mycket byråkrati.

Gay Mitchell, författare. – (EN) Jag vill fråga kommissionsledamoten om han kommer att se över indirekt
finansiering när det gäller de problem som små och medelstora företag möter.

Jag vet exempelvis inte hur det är i ert land, men i mitt land finns inte några bankdirektörer längre. Vi ger
pengar till bankerna men bankerna bedömer inte människors värde utifrån deras dokumenterade erfarenhet,
deras karaktär eller deras kunskap om sin respektive bransch. Vi har hamnat i denna röra eftersom människor
har agerat mekaniskt. I viss utsträckning agerar de fortfarande per automatik. Hur vinner man ett val? En
röst i taget? Om vi kan skapa ett jobb i varje litet och medelstort företag i EU kommer sysselsättningskrisen
att vara över.

Jag ber er att överlägga med Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken och att försöka
använda ert inflytande för att få tillbaka traditionella bankdirektörer som engagerar sig i små och medelstora
företag och hjälper dem att utveckla sina företag. Det kommer att ge utdelning.

Liam Aylward (ALDE). – (EN) Den uppenbara frågan är om kommissionen verkligen tror att målet för
veckan för små och medelstora företag kan uppfyllas. Jag vill fråga kommissionen vilka åtgärder som kan
vidtas för att Europeiska unionen och medlemsstaterna ska skapa en miljö i vilken företagare och familjeföretag
kan överleva, utvecklas och blomstra och där entreprenörskap belönas, inte hindras, vilket ofta är fallet i det
nuvarande ekonomiska klimatet?

Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande. – (IT) Herr talman! Jag ska fatta mig kort: Jag håller med alla
parlamentsledamöter som i denna debatt delgett sina iakttagelser.

När det gäller Europeiska investeringsbanken vidtog jag, efter att jag återgått till min ställning som
kommissionsledamot med ansvar för näringsliv och företagande, omedelbara åtgärder för att träffa ordförande
Philippe Maystadt och uppmana honom att leverera de 30 miljarder euro som beviljats av Europeiska
investeringsbanken för att hjälpa små och medelstora företag. Detta är vad jag lovade parlamentet vid
utfrågningen, innan jag anförtroddes jobbet som kommissionsledamot med ansvar för näringsliv och
företagande.

Ordförandens svar var positivt. Han talade om för mig att 6–7 av de 30 miljarder euro som efter en inledande
låsning tilldelats hade nått den avsedda destinationen. Jag uppmanade ordföranden att snabba på
leveranstiderna.

Det finns också ett problem när det gäller bankerna i vårt område, något som togs upp av den sista talaren,
på grund av att det europeiska banksystemet är diversifierat och alla banker inte ser likadana ut. Vissa banker
ägnar sig åt finansiell spekulation, men lyckligtvis har vi fortfarande ett banknätverk där bankdirektören
känner den affärsman som går dit för att be om kredit och han kan därmed lita på honom och veta att
pengarna som han investerar kommer att återinvesteras i banken och att det som händer i USA inte kommer
att hända här.
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Det sammanträde som jag arrangerade för några dagar sedan, vid vilket många av era kolleger från
Europaparlamentet närvarade, hade verkligen som mål att utveckla en strategi för detta. Det är därför som
jag sade att vi har upprättat ett forum som senare kommer att leda till en handlingsplan för att tillhandahålla
kredit.

Målet är att våra små och medelstora företag ska vara konkurrenskraftiga. För att de ska vara detta måste det
finnas innovation, men detta är omöjligt om det inte finns några medel öronmärkta för detta syfte. Därför
är mitt första åtagande att involvera bankerna – även dem som tillhandahåller kredit. Många av dessa har
åtagit sig att göra så i framtiden. Uppmuntrade av kommissionen vidtar vi kraftfulla åtgärder och involverar
banker, finansiella aktörer och även Europeiska investeringsbanken, vilken skickade två vice ordföranden
för att delta i debatten. Syftet med denna åtgärd är att uppnå åtminstone vissa av dessa mål, i övertygelse om
att små och medelstora företag utgör det bästa instrumentet i dag för att få oss att resa oss upp ur krisen och,
som jag sade i början av mitt tal, för att förhindra att den ekonomiska och finansiella krisen också utvecklas
till en social kris.

Ni kan räkna med att jag helt och fullt har åtagit mig att försvara, skydda och stödja små och medelstora
företag – även när det gäller finansiella aspekter – i förhoppningen att de ska kunna växa och att nya företag
ska uppstå eftersom vårt mål fortfarande är detsamma som tidigare: med en marknadsekonomi som tillåter
små och medelstora företag att bli alltmer konkurrenskraftiga kan vi utforma en verklig socialpolitik i enlighet
med lydelsen i Lissabonfördraget.

Talmannen. – Jag ber mina kolleger om ursäkt för den tämligen nedkortade frågestunden med anledning
av att den föregående debatten överskred tiden med 25 minuter.

Frågor som inte har besvarats på grund av tidsbrist kommer att besvaras skriftligen (se bilagan).

Frågestunden är härmed avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

16. Principen om subsidiaritet och universalitet när det gäller offentlig social service
i EU (debatt)

Talmannen. – Härmed återupptas sessionen.

Nästa punkt är den muntliga frågan till kommissionen (Β7-0218/2010) av Jan Olbrycht och Lambert van
Nistelrooij, för PPE-gruppen, Heide Rühle, för GUE/NGL-gruppen, Oldřich Vlasák, för ECR-gruppen, Peter
Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt och Proinsias De Rossa, för S&D-gruppen, och Ramona Nicole
Mănescu och Olle Schmidt, för ALDE-gruppen, om principen om subsidiaritet och universalitet när det gäller
offentlig social service i EU (O-0062/10).

Jan Olbrycht, författare. – (PL) Jag vill påpeka att den muntliga fråga som ställdes här väcktes i och med ett
beslut från Europeiska kommissionen om identifiering av vilka grupper som ska kunna tillhandahålla
offentligt subventionerade bostäder i Nederländerna. Beslutet framkallade en hel del diskussioner och intresse
bland Europaparlamentets ledamöter eftersom det får viktiga konsekvenser. Man måste dessutom vara
medveten om att det finns olika definitioner av offentligt subventionerade bostäder i olika medlemsstater.
Dessa definitioner är även kopplade till att vi har olika kriterier för användning av offentligt subventionerade
bostäder och till att vi dessutom har olika räckvidd när det gäller ansvaret för dessa. Ansvaret ligger hos de
offentliga myndigheterna men entreprenörerna kan vara både offentliga och icke-offentliga.

Intresset för offentligt subventionerade bostäder har uppstått genom att frågan å ena sidan berör regleringen
av offentligt stöd, å andra sidan den definition som används för att identifiera kvalificerade kostnader för
strukturfonder. I förhållande till detta skulle det dessutom vara intressant att veta om kommissionen anser
att det bör finnas en enda definition av offentligt subventionerade bostäder i hela EU. Bör samma principer
gälla överallt när det gäller offentligt stöd för subventionerade bostäder? Avser kommissionen att i varje
enskilt fall upprätta en tillåtlig nivå av inhemsk inkomst såsom fallet är i Nederländerna? Är denna typ av
åtgärd fullständigt i enlighet med subsidiaritetsprincipen vilken gäller i EU?
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Heide Rühle, författare. – (DE) Fru talman! Jag skulle vilja hänvisa till ett pressmeddelande av kommissionen
av den 19 december förra året i samband med beslutet om offentligt stöd när det gäller det nederländska
systemet för subventionerade bostäder.

Jag citerar från uttalandet: ”Kommissionens beslut bekräftar den inriktning som man haft sedan långt tillbaka
i tiden, vilken innebär att nationella myndigheter ska ha en bred marginal när de definierar kriterier och
villkor för subventionerade bostäder och andra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.”

Min fråga lyder: Hur passar detta uttalande av kommissionen in i det faktum att kommissionen genom detta
beslut fastställde fasta inkomstgränser för subventionerade bostäder i Nederländerna? Ligger detta verkligen
inom kommissionens befogenhetsområde och hur är det kopplat till subsidiariteten och proportionaliteten?

Dessutom vill jag fråga kommissionen hur beslutet att formellt erkänna nödvändigheten av en social blandning
för att undgå social segregation kan vara förenligt med att man samtidigt upprättar en schablonberäknad
andel på inte mindre än 10 procent över taket på 30 000 euro. Samtidigt säger man att detta, om mer än 10
procent över detta tak på 30 000 euro vid något tillfälle erhåller subventionerat boende, måste kompenseras
i andra delar av Nederländerna. Detta tycks mig vara ett mycket stelt och orörligt sätt att få till stånd en social
blandning.

Hur passar detta med subsidiariteten, och – som ni själv uttalade i ert pressmeddelande – med att nationella
myndigheter ska ha ”en bred marginal när de definierar kriterier och villkor för subventionerade bostäder
och andra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”?

Françoise Castex, författare. – (FR) Fru talman! Även jag vill rikta mig till kommissionen när det gäller detta
meddelande om stöd till socialt boende i Nederländerna enligt vilket Europeiska kommissionen har svarat
att ett sådant måste vara i överensstämmelse med konkurrensreglerna. Kommissionen har därför
rekommenderat en radikal reform av subventionerade bostäder och dess uppdrag av allmänt intresse och
därmed, enligt mig, på ett restriktivare sätt definierat vad sociala tjänster av allmänt intresse ska innebära.

Kommissionen erkänner faktiskt denna offentliga tjänsts sociala karaktär, men understryker samtidigt att
den bör definieras. Jag citerar ”med direkt koppling till eftersatta sociala grupper” och att tillgången till
subventionerade bostäder i Nederländerna följaktligen överskrider de individuella behoven hos eftersatta
sociala grupper. Enligt reformförslaget för subventionerade bostäder som därigenom lades fram av den
nederländska regeringen begränsas andelen subventionerade bostäder som ska kunna tilldelas till andra
sociala grupper till 10 procent. Detta ska dock alltid ske i enlighet med sociala kriterier eller i prioritetsordning.

Denna begränsning leder till en underminering av ett annat av de offentliga tjänsternas uppdrag som även
tjänsten med subventionerade bostäder ska fullfölja enligt definitionen av den nederländske lagstiftaren,
nämligen att uppnå social och urban mångfald. Därför frågar jag mig, fru kommissionsledamot, ledamöter
av kommissionen: På vilken rättslig grund i fördraget kan kommissionen ifrågasätta de sociala tjänsternas
universella karaktär och tvinga en medlemsstat att omdefiniera tilldelningen till dessa sociala tjänster?

László Andor, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Den fråga som lagts fram av parlamentsledamoten
består av tre delar. Den första handlar om huruvida kommissionen anser att det bör finnas en enda definition
för subventionerade bostäder i EU. Den andra är frågan om subsidiaritetsprincipen och universaliteten. Den
tredje är en fråga om inkomstgränser för att erhålla subventionerat boende. Innan jag svarar på dessa frågor
vill jag understryka att kommissionen fäster stort avseende vid subventionerat boende. Det är ett nyckelverktyg
i politiken för ekonomisk och social delaktighet i EU.

Som svar på frågorna 1 och 2, vill jag uttrycka mig mycket tydligt. Kommissionen ålägger inte att det endast
ska finnas en enda definition för subventionerat boende på EU-nivå och respekterar subsidiaritetsprincipen
fullt ut. Parlamentsledamöterna hänvisar helt riktigt till kommissionens beslut från 2005 om statligt stöd
för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Beslutet tillhandahåller rättssäkerhet vid tillhandahållandet av
tjänsterna och minskar den administrativa bördan på de offentliga myndigheter som finansierar dessa.

Enligt detta beslut får stöd till subventionerat boende som uppfyller de villkor som ställts upp i beslutet en
förmånsbehandling eftersom det är undantaget från anmälningsplikten – oavsett vilka belopp som är
inblandade. Enligt detta beslut tillämpas detta undantag när det subventionerade boendet kvalificeras som
en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse av medlemsstaten i fråga. Det är upp till varje medlemsstat att
bestämma vad som ska definieras som subventionerat boende i enlighet med sina traditioner, sin kultur och
praxis för statligt ingripande.
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Jag vill också hänvisa till kommissionens meddelanden från 2006 och 2007, enligt vilka medlemsstaternas
ansvar och utrymme för fri bedömning tydligt betonades när det gäller sociala tjänster av allmänt intresse.
Dessutom betonades detta nyligen i protokollet om tjänster av allmänt intresse. Icke desto mindre, vilket
(den engelska) benämningen ”social housing” (socialt boende) antyder, handlar det här inte om boende i
allmänhet utan om boende som tillhandahålls på grundval av sociala kriterier.

Det är därför som det i skälen i 2005 års beslut hänvisas till boende för de mest missgynnade medborgarna
eller socialt utsatta grupperna som på grund av skulder inte kan få boende i enlighet med marknadsmässiga
villkor. För att man ska kunna ha en öppenhet när det gäller tilldelningen av subventionerade bostäder och
för att förhindra att de som är i störst behov av detta utesluts, måste medlemsstaterna därför definiera en
målgrupp för subventionerade bostäder.

Medlemsstaterna har ett stort handlingsutrymme när det gäller att fastställa målgruppens storlek och att
tillämpa systemen med subventionerade bostäder. Kommissionens roll är begränsad till att kontrollera att
det inte finns någon uppenbar oriktighet i definitionen av detta.

Denna strategi antogs i ett beslut av kommissionen om socialt boende i Nederländerna som antogs i december
2009, och den ligger också i linje med artikel 34 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, i vilken det
hänvisas till socialt stöd och stöd till boende för alla som inte har tillräckligt med resurser.

En tydlig definition av subventionerade bostäder säkerställer även att det statliga stödet inte mynnar ut i
finansiering av kommersiell verksamhet som faller utanför definitionen av tjänster av allmänt intresse.

I fråga 2 hänvisas även till en universell rätt till boende. Som jag redan har sagt är boende i allmänhet inte
detsamma som subventionerade bostäder. Tydliga, öppna tilldelningskriterier för stöd i form av
subventionerade bostäder är viktigt för mottagarna och säkerställer att offentliga medel används på ett riktigt
sätt.

Som svar på fråga 3, enligt vilken parlamentsledamöterna frågar varför tillgången till subventionerade
bostäder är begränsad till hushåll med en inkomst som understiger 33 000 euro, vill jag ännu en gång vara
mycket tydlig. Det har inte fastställts någon inkomstgräns för tillgång till subventionerade bostäder på
EU-nivå.

Detta belopp rör en medlemsstat: Nederländerna. Det utgör en del av de förändringar som infördes av de
nederländska myndigheterna för att skapa enhetlighet mellan det nationella systemet för subventionerade
bostäder och EU:s regler om statligt stöd. De nederländska myndigheterna fastställde en sådan gräns för att
identifiera målgruppen för subventionerade bostäder i Nederländerna. Kommissionen identifierade inte
några fel med denna definition och godkände därför den nederländska statliga stödordningen. Jag tillägger
att den målgrupp som definierats av de nederländska myndigheterna är mycket vidsträckt och omfattar 43
procent av Nederländernas befolkning.

Lambert van Nistelrooij, för PPE-gruppen. – (NL) I dessa kristider och under en debatt om hur vi ska
upprätthålla ett hållbart samhälle och vår konkurrenskraft diskuterar vi något som tycks vara en detalj men
som, enligt min mening, icke desto mindre går rakt in i hjärtat på många människor.

Den berörda frågan gäller vilka som ska tilldelas subventionerade bostäder. Särskilt i dag när bankerna blivit
mer reserverade än när dessa diskussioner startade, vilket i Nederländerna var 2005 och i en situation som
såg helt annorlunda ut, står det klart att vissa människor verkligen hamnar i svårigheter. Det tak som nu har
fastställts är 33 000 euro. Dessa förslag måste fortfarande läggas fram för godkännande inför ledamöterna
av underhuset i det nederländska parlamentet, vilket kommer att tala om för oss direkt att detta tak faktiskt
bör vara enhetligt med taket för den nederländska sjukkassan som ligger på ungefär 40 000 euro.

Debatten pågår fortfarande för fullt i Nederländerna. Alla är alltså inte eniga ännu. Jag anser att det inte getts
tillräckligt mycket utrymme för flexibilitet inför skräddarsydda lösningar. Medlemsstaterna måste kunna
anpassa sig till omständigheterna, och 10 procent är mycket lite. Efter att jag tagit examen var min inkomst
också ovanför taket, men jag kunde fortsätta att hyra mitt boende under flera år innan jag beslutade att en
gång för alla att flytta och köpa bostad någon annanstans.

Vi talar om flexibilitet och att det inte finns tillräckligt med svängrum. Detta får mig att dra slutsatsen att
subsidiariteten – staters förmåga att själva ordna för sig och detta med ett mycket större utbud – inte
respekteras tillräckligt. Efter dagens debatt måste vi titta på om vi kan återkomma med en resolution. På det
stora hela tror jag att kommissionen gör ett bra jobb när det gäller detta. Jag anser dock att medlemsstaternas
svängrum är kraftigt begränsat, något som skadar de människor som är beroende av detta för sin försörjning.
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Evelyne Gebhardt, för S&D-gruppen. – (DE) Fru talman, kommissionsledamöter, mina damer och herrar!
När jag följer denna debatt noterar jag att det faktiskt råder en hög grad av osäkerhet när det gäller hur lagen
ska tillämpas på dessa områden. Herr Andor, ni sade nyss att det inte finns någon EU-lagstiftning enligt vilken
33 000 euro fastställs som en fast gräns. Nederländska lagstiftare har dock fastställt denna gräns på eget
bevåg, förmodligen på grund av rädsla för att kommissionen annars förr eller senare skulle kräva att tydliga
kriterier infördes.

Denna osäkerhet leder till mycket svårigheter för medlemsstaterna att fatta beslut själva, särskilt när det gäller
att forma dessa beslut så att de verkligen matchar människornas behov. Detta gäller särskilt för
subventionerade bostäder, eftersom de människor som detta berör inte har tillräckligt med pengar för att
kunna röra sig omkring fritt.

Det är därför mycket viktigt för oss att skapa ett rättsligt ramverk och rättslig säkerhet som också tillräckligt
tydliggör vad som är möjligt. Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse behöver naturligtvis verkligen skyddas.
De tillhandahålls på lokal nivå i medlemsstaterna, de är universella och vi behöver säkerställa att de verkligen
erbjuds till alla.

Vi måste därför begära – och jag vet att detta beaktats i utskottet för sysselsättning och sociala frågor – att
kommissionen upprättar ett rättsligt ramverk för att skydda tjänster av allmänt intresse, särskilt inom det
sociala området. Jag tror att ett sådant ramverk skulle vara en bra sak.

Isabelle Durant, för Verts/ALE-gruppen. – (FR) Fru talman, herr kommissionsledamot! Här rör det sig om en
rättslig grund som helt klart är av mycket stor betydelse. Bakom denna rättsliga grund vill jag dock understryka
det faktum att bostäder och särskilt subventionerade bostäder helt klart inte är en marknad eller en kommersiell
verksamhet vilken som helst. Subventionerade bostäder är dessutom mycket mer än bostäder reserverade
för låginkomsttagare eller människor i nöd.

Det handlar om social mångfald, som vi diskuterat tidigare, men det handlar också om integration av dessa
bostäder och de människor som bor i dem i det område eller den stad där de bor, ibland i innerstäder, ibland
i ytterområden. Det läggs ner en hel del arbete på hyresgästerna, för att hjälpa dem att integreras och för att
skapa solidaritet, även mellan de olika generationer som bor i dessa områden och bostäder och med tanke
på detta anser jag att det är fråga om något helt annat.

Dessutom ska vi arbeta med tjänster i allmänhetens intresse under den här mandatperioden. Att komma här
och framhålla problem som är kopplade till bistånd eller till begränsat tillträde till subventionerade bostäder
framstår för mig som att fel signal sänds ut. Jag anser att den inkomstgräns, som nämnts av andra ledamöter,
dock inte av mig och som är satt till 33 000 euro, är problematisk eftersom det finns många olika familjetyper:
ensamstående föräldrar, pensionärspar, familjer med medlemmar från tidigare och nuvarande relationer,
familjer som har separerat. Hur kan vi beräkna deras inkomster? Allt detta får mig och många andra att kräva
mer flexibilitet och subsidiaritet om vi vill förverkliga sociala projekt i dessa områden.

Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen. – (FR) Fru talman, herr kommissionsledamot! Ni framförde nyss
att kommissionen betonar vikten av subventionerade bostäder. Det vi diskuterar här är en grundläggande
rättighet som inte tillämpas i våra medlemsstater. Dessutom är det ytterligare en skamfläck på den nuvarande
europeiska integrationsmodellen.

Herr kommissionsledamot, beträffande resten av ert svar, citerade ni kommissionens vanliga bönebok, men
erfarenheten visar att kommissionen, er kommission, och EU-domstolen avger omdömen baserat på
europeiska fördrag, enligt den fatala principen om fri och orubbad konkurrens, och skapar därför olagligt
tillträde till bostadsbyggandet och till bostäderna som sådana. Ännu värre är att Europeiska kommissionen
år 2005 definierade subventionerade bostäder som bostäder reserverade uteslutande för, jag citerar,
”missgynnade medborgare eller socialt utsatta grupper”. Kommissionen uppmuntrar således till skapande
av ghettostäder för fattiga människor, till nackdel för social mångfald.

I likhet med många kolleger stöder jag idén om ett nytt, positivt och progressivt ramdirektiv, men jag befarar
att det är just konkurrensprincipen som den kommer till uttryck i fördragen, som borde förändras.

Å andra sidan fruktar jag att de uttalanden som gjorts av kommissionens ordförande José Manuel Barroso
och som i dag bekräftats av Ekofinrådet, där han i princip rekommenderar budgetstyrning, kommer att leda
till minskade anslag till bostadsförmedlingar för bostäder med låg hyra, i synnerhet subventionerade bostäder.
Min bestämda åsikt är att Europa måste börja om från början.
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Frank Engel (PPE). – (FR) Fru talman! Jag vill på sätt och vis ansluta mig till uttalandet av Isabelle Durant,
som med rätta hävdade att subventionerade bostäder inte är vilken som helst kommersiell eller
konkurrensutsatt sektor. Jag menar att vi är ense på den punkten.

Här ifrågasätts statligt understöd. Jag undrar varför vi rent teoretiskt inte skulle befinna oss just inom området
statligt stöd när vi talar om subventionerade bostäder. Här rör det sig om statligt stöd till de som bor i
subventionerade bostäder, inte om stöd till företag. Stödet har beviljats eftersom det anses nödvändigt, och
här handlar det faktiskt inte om konkurrens.

Jag har konstaterat – och jag kan bara tala utifrån min egen nationella erfarenhet – att subventionerade
bostäder är kopplade till så olikartade förhållanden att vi faktiskt bör vara glada över att Europeiska
kommissionen, EU-institutionerna, Europa och Bryssel, inte måste ge oss en exakt definition på understöd
och föreskriva vilka medborgare som kan få ta del av ett visst speciellt stöd och under vilka omständigheter.

Jag vill betona att vad det nu handlar om är specifika lokala förhållanden och förändringar av familjesituationen
för var och en av oss. Hur ska någon som haft en familj men vars familjestatus har förändrats, någon vars
inkomst varierar under livets gång såsom Lambert van Nistelrooij framförde, ena dagen garanteras rätt till
subventionerade bostäder, enligt ett antal kriterier, bara för att få dem indragna nästa dag? Jag tycker inte att
det vore rimligt och, under dessa omständigheter, anser jag att kommissionen inte ska gå utanför sitt mandat
för att föreslå och till slut pracka på oss regler som ofrånkomligen skulle sakna flexibilitet och sannolikt
också humanitet.

Proinsias De Rossa (S&D). – (EN) Fru talman! Jag deltar i den här debatten som sysselsättningskommitténs
rapportör beträffande framtiden för sociala tjänster i allmänhetens intresse. Den här muntliga frågan syftar
till att få kommissionen att fastställa vilka förslag som finns tillgängliga för att lösa ett svårt problem som
rör hur subventionerade bostäder ska tillhandahållas till medborgarna.

Jag beklagar att kommissionsledamot László Andor inte visat på några sådana förslag i stället för att söka
rättfärdiga det existerande systemet. Kommissionen vägrar ihärdigt att ta till sig att vi måste skapa rättslig
klarhet och flexibilitet för medlemsstaterna med avseende inte bara på hur existerande offentliga tjänster –
och särskilt sociala tjänster – tillhandahålls, utan också att tillgodose nya sociala behov. Vi måste ha förmåga
att förse medborgarna med ett skyddsnät när behovet uppstår och vi måste också kunna skapa ett stabilt
socialt nätverk som betjänar samtliga medborgare. Hälsa, bostäder och utbildning är tjänster som utan tvekan
bör tillhandahållas på universell basis och inte baserat på marknadssvängningar. Det är en självklarhet att
marknaden inte är kapabel att förmedla universalitet baserat på jämlikhet och lika kvalitet inom dessa
områden.

Det här är tjänster som når utanför vinstmotivet och som tillhandahåller sociala värden, som inte kan redovisas
i en resultat- och balansräkning. De är faktiskt också nödvändiga för att skapa en solid bas för en modern
ekonomi. Den rådande bristen på rättslig överensstämmelse med tanke på vad regeringar kan göra på både
nationell och lokal nivå när det gäller att tillhandahålla tjänster som identifieras som väsentliga för samhällets
välfärd, kan inte få fortsätta så länge till.

Sophie Auconie (PPE). – (FR) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Först av allt
vill jag komma med ett påstående: Det finns ingen gemenskapsbehörighet inom det bostadspolitiska området
generellt, i synnerhet inte inom området subventionerade bostäder.

Men i det beslut som tas upp i den här muntliga frågan ger kommissionen en definition på subventionerade
bostäder. Såsom tidigare sagts är problemet med subventionerade bostäder och vilka som ska ha tillgång till
dessa bostäder, ett stort problem just nu, under den pågående krisen. Låt oss lägga in en smula humanitet i
våra tekniska, rättsliga och till och med teknokratiska debatter.

Utöver boendet i sig, är subventionerade bostäder själva grunden för verklig integration, för verklig social
tillhörighet, för dem som får tillgång till dem. Den definition som angavs i den översyn av stadsunderstöd
som gjordes av kommissionen, kan verkligen diskuteras. Den store franske filosofen Descartes, som föddes
i Loiredalen, som även jag kommer från, har sagt: ”Det generella intresset är en cirkel vars mittpunkt är känd
men vars periferi är okänd.”

Jag har därför två frågor till er. Den första är enkel: Vad har den här definitionen för rättslig status? Ska den
tillämpas på samtliga medlemsstater?
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Den andra frågan är mycket mer generell. Var börjar, enligt kommissionens mening, gemenskapens behörighet
när det gäller att organisera offentliga tjänster och var slutar den? Det här är faktiskt en viktig fråga. Det är
de offentliga tjänsternas allmängiltighet och tillgänglighet som står på spel.

Peter Simon (S&D). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! I Europa har
våra städer och samhällen problemområden att kämpa med. I hela Europa försöker vi lösa det här problemet
genom att uppdatera de missgynnade områdena och levnadsförhållandena för människor som bor där till
samma normala levnadsstandard som i övriga tätorter och städer.

Men om vi nu fastställer kriterier inom området subventionerade bostäder på samma sätt som kommissionen
gör här, om vi fattar beslut om kriterier som uttryckligen – som vissa ledamöter redan har framfört – utesluter
blandning av befolkningen i de här områdena, kommer det att undergräva alla insatser som behöriga parter
under decennier utfört på platsen. Det kommer också att undergräva de projekt som stöttats av EU med
gemenskapsinitiativen Urban och Urban II.

Om vi därför begränsar de kriterier enligt vilka ”socialt boende” kan subventioneras på sådant sätt att bara
de allra fattigaste, de allra mest missgynnade, kan få bidrag och hjälp inom ramarna för subventionerade
bostäder, kommer vi att sätta upp hinder för uppblandning av detta befolkningssegment i missgynnade
områden, något som faktiskt är absolut nödvändigt. Det kommer att leda till mer social uteslutning av de
här befolkningsgrupperna och kommer bara att öka problemen i städerna. Med tanke på detta hör en bred
definition och bred tolkning av subsidiaritetsprincipen till dagordningen, och jag vill gärna att kommissionen
helt kort uttrycker ett ställningstagande i det avseendet.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Fru talman! Det som vi behandlar här är närmast en global fråga, närmare
bestämt frågan om subsidiaritet och universalitet för offentliga sociala tjänster i EU som helhet.
Subventionerade bostäder har lyfts fram under den här debatten med Nederländerna som exempel. Det här
är inte något tillfälligt fall – i synnerhet hyresgästföreningar och hyresgästföreträdare har under många år
misstänkt att EU:s inriktning på konkurrens milt sagt begränsar det subventionerade bostadsbyggandet i
Europa, eller kanske syftar till att omöjliggöra det.

Efter mat och kläder är behovet av bostad trots allt ett grundläggande mänskligt behov; därför är bostäder
en vara med social inriktning, och att förebygga hemlöshet är en social utmaning.

Ett uttryck för det är att i de stater där man bryr sig om sina medborgares välfärd, ger man antingen stöd till
allmännyttiga bostäder eller också ger man individuella inkomstbaserade bostadsbidrag. Nu har vi förstås
ett specialfall inom EU, efter anslutningen av de många länderna i östra, centrala och sydöstra Europa. På
grund av de olika strukturerna för tillhandahållande av bostäder i de tidigare västra och östra delarna av
Europa, finns ett behov av att jämföra strukturer för bostadsbidrag och tillhandahållande av bostäder i
medlemsstaterna, särskilt efter de senaste utvidgningarna av EU.

Som en följd av metoden för privatisering av bostadsbyggandet i många medlemsstater i östra, centrala och
sydöstra Europa omedelbart efter de politiska förändringarna och i synnerhet som resultat av den märkbara
bristen på bostäder i dessa länder, har Europaparlamentet reagerat genom att göra strukturfonder tillgängliga
för bostadsbyggande i dessa länder.

Trots detta fortsätter bostadspolitiken alltid att vara en reaktion mot de nationella, regionala och i synnerhet
lokala omständigheterna i varje enskilt fall. Det är med andra ord ett klassiskt politiskt område där subsidiaritet
tillämpas, där det inte finns något behov av överstatlig förordning och där ingen sådan förordning existerar.
För bostäder som en allmänt tillgänglig social vara, kan marknadslagar bara ha en mycket begränsad
tillämpning inom ramen för offentliga tjänster.

Evelyn Regner (S&D). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot! Offentliga tjänster och sociala tjänster
är föremål för en enorm ekonomisk och politisk turbulens, och detta i ännu högre grad under nationella
sparprogram. Inom EU står vi inför växande inkomstklyftor. Särskilt i tider av osäkerhet, ekonomisk kris
och oro för framtiden är sociala stabilisatorer viktigare än någonsin.

I Wien, som är min hemstad, är den grundläggande idén om subventionerat bostadsbyggande att få till stånd
bostäder till rimliga kostnader för befolkningens breda lager och att inte begränsa detta – enligt kommissionens
definition – till missgynnade medborgare eller socialt mindre gynnade grupper. Det kommer att leda till
ghettoisering. Jag kommer inte att ändra ståndpunkt i det avseendet – det bör vara en princip eller en rättighet
för det lokala självstyret att definiera sociala tjänster, däribland subventionerade bostäder, på den lokala
nivån och undanta sociala tjänster från området konkurrens och bestämmelser om statligt stöd.
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I vilket fall som helst behöver vi rättslig klarhet inom EU och ett rättsligt instrument på EU-nivå som täcker
och definierar sociala tjänster.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru talman! Först av allt vill jag tacka kommissionsledamot László Andor för
förtydligandet av några av de punkter som lyfts fram i frågorna. Det måste sägas att tillhandahållande av en
bostad är en absolut nödvändighet för var och en, i synnerhet i en modern välfärdsstat. Att ha tak över
huvudet är absolut livsviktigt, det är en rättighet och något som alla är överens om måste tillgodoses, antingen
genom egna resurser eller genom regeringsorgan eller liknande.

Vi måste ha en debatt om hur mycket regeringen i ett visst land ska ingripa när det gäller tillhandahållande
av bostäder. I mitt eget land har det skapats en fastighetsbubbla genom alltför generösa och ogenomtänkta
skattelättnader för byggherrar att bygga hus och genom att ge dem bygglov – ibland till och med på flodslätter
som sedan blivit översvämmade – och planlagda områden som inte borde ha planlagts. Sedan kom bankerna
in i bilden genom att ge byggherrar generösa lån som de inte kunde betala och lån till husköpare för att köpa
hus som de inte kunde betala.

Det är därför vi har den kris vi just nu går igenom. Det finns alltså en mängd frågor som gäller hur involverad
staten ska vara inom området fastighetsutveckling.

När det gäller bostadssubventioner, anser jag att det är alltför normativt att basera dem på inkomst och att
det inte heller är förnuftigt av orsaker som framförts från flera håll. Enligt min mening har kommissionen
definitivt en roll i vidare mening, kanske genom att ange riktlinjer för bostadssubventioner, men att vara
alltför normativ med avseende på sådant som inkomst och liknande är inte meningsfullt, det kommer inte
att fungera och ska inte testas.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Subventionerade bostäder faller under tjänster i allmänhetens intresse.
Tyvärr ligger ungdomsarbetslösheten inom EU för närvarande på 20 procent.

Enligt EU-förordningen, kan 4 procent av Europeiska regionala utvecklingsfonden användas av alla
medlemsstater för att finansiera byggande av subventionerade bostäder och förbättring av energieffektiviteten
i byggnader. På grund av den ekonomiska krisen har den ekonomiska situationen för familjerna i EU tyvärr
försämrats och ungdomsarbetslösheten, som ju är oerhört hög, ger anledning till oro. Herr
kommissionsledamot, just därför vill jag be er att stödja oss i vår önskan att höja denna nivå till 15 procent
under den kommande ekonomiska programperioden för att bygga subventionerade bostäder och förbättra
energieffektiviteten i byggnader.

I de flesta av medlemsstaterna hanteras hälsovård, utbildning, sociala tjänster och vård av mycket unga och
mycket gamla människor genom statens försorg. Dessa offentliga tjänster har en viktig uppgift för att
säkerställa trygghet och integration av samtliga samhällsmedborgare, under förutsättning att de är tillgängliga
för alla medborgare. För att säkerställa att detta gäller i hela EU, uppmanar vi kommissionen att utarbeta ett
ramdirektiv för offentliga tjänster, som ska införa minimikrav inom det här området och garantera såväl lika
tillgänglighet för alla EU-medborgare som god kvalitet och insyn i dessa tjänster.

António Fernando Correia de Campos (S&D). – (PT) Fru talman, herr kommissionsledamot!
Subventionerade bostäder är en ekonomisk tjänst av allmänt intresse och med en viktig roll på marknaden,
genom att skapa positiva resultat som gagnar hela samhället. Enligt protokoll 26, i bilagan till
Lissabonfördraget, ankommer det på nationella, regionala och lokala myndigheter att genomföra och
organisera den här typen av tjänster. Därför är det svårt att förstå den här begränsningen av målgruppen till
familjer med inkomster lägre än 33 000 euro. Det är ett sätt att mäta fattigdom utifrån en absolut och rent
ekonomisk definition och tar inte hänsyn till olikheterna i de 27 medlemsstaterna; en argumentation som
sammanfattningsvis kan beskrivas som ren betalningsförmåga.

Subventionerade bostäder är ett svar på kulturella och sociala frågor, på närhet till arbetsplatsen, på den
viktiga omdefinitionen av kvinnornas roll på marknaden, och på arbetstagares rörlighet inom det europeiska
området. Den kamp som förs inom EU för att komma ut ur den rådande krisen kräver ekonomisk tillväxt,
vilket leder till immigration och till etniska, ekonomiska och kulturella minoriteter, som måste integreras i
samhället, även om det i samband med detta finns risk för ghettoisering, en risk som vi måste bekämpa med
rimlig balans. Är det möjligen så att kommissionen inkräktar på medlemsstaternas befogenheter?

Zigmantas Balčytis (S&D). – (EN) Fru talman! Lissabonfördraget erkänner vikten av tillgång på och tillgång
till sociala tjänster och de lokala och regionala myndigheternas betydelse för att tillhandahålla dessa tjänster.
Frågan om subventionerade bostäder har enorm betydelse för människor med låga inkomster och det är en
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realitet att krisen har gjort många människor arbetslösa, och dessa människor är i behov av subventionerat
boende.

I de olika medlemsstaterna tillämpas för närvarande skilda standarder när man fattar beslut om kriterier för
subventionerade bostäder. Det är lätt att inse att de ekonomiska och sociala situationerna skiljer sig åt
signifikant mellan olika medlemsstater. Jag anser att det för att säkra rätten till tillträde till samhällsomfattande
tjänster vore rimligt att definiera generella principer och fastställa en rekommenderad övre inkomstgräns
på EU-nivå. Men med tanke på ekonomiska och sociala skillnader måste det finnas ett rejält utrymme för
medlemsstaterna att sänka denna inkomstgräns.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Jag vill tacka kommissionsledamot László Andor för de förtydliganden
han gjort i den här frågan. Inte heller jag anser att vi ska ha en enda definition på subventionerade bostäder.
En sådan definition skulle bli svår att använda i situationer med stora skillnader i levnadsstandard. Frågan
om subsidiaritet är relevant i den här debatten. Jag kommer att avvika en smula från ämnet, och gå utanför
frågans specifika ram.

Jag tror att det i alla händelser bör finnas en uppsättning tydliga standarder, men i ett annat avseende,
exempelvis situationer som innebär tillämpning av nya regler om boenderättigheter för marginaliserade
grupper. Det här är en förordning som parlamentet antog i februari och som också nämndes av Silvia-Adriana
Ţicău. Jag vill också ta tillfället i akt och säga att jag skulle välkomna en ökning av tillgängliga medel, baserat
på denna förordning.

Frédéric Daerden (S&D). – (FR) Fru talman, herr kommissionsledamot! Jag ville ha den här debatten helt
enkelt för att den här frågan berör mig liksom övriga ledamöter.

I flera regioner i Europa, inklusive min egen, gör man just nu bedömningar som syftar till att reformera
politiken för tilldelning av medel till subventionerade bostäder för att undvika ghettoisering och
samgruppering av missgynnade sociala grupper i samma byggnader och i samma områden. Ert beslut går
tvärt emot denna politik med social utjämning och nödvändig social mångfald.

Det är inte rätt att kommissionen hindrar medlemsstaterna från att föra en politik för social mångfald.
Tillgång till sociala tjänster av generellt intresse i relation till boende kan givetvis dels begränsas till vissa
befolkningskategorier, men det bör också finnas kvar ett visst manöverutrymme så att de blir tillgängliga
för människor med andra inkomster, för att gynna den sociala mångfalden i bostadsområdena.

I vilket fall som helst bör balansen mellan dessa båda aspekter definieras av eller tillsammans med
medlemsstaterna och regionerna, och inte av kommissionen.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Fru talman! Vi alla vet att rätten till bostad är en grundläggande rättighet.
Därför är EU:s medlemsstater skyldiga att garantera subventionerade bostäder till alla som behöver det.
Under en tid med djup social kris, där det sker en ökning av antalet människor och familjer med stora skulder
och som har svårt att betala sina huslån, eller som dras med höga räntor, är det ännu viktigare att ge fullt
stöd till människor och familjer som inte har råd med goda bostäder med tillräckliga bekvämligheter och
funktioner.

Därför är det viktigt att medlemsstaterna kan använda EU-medel och nationella medel för att bygga
subventionerade bostäder och garantera de grundläggande rättigheter som alla medborgare har rätt till, få
slut på sociala ojämlikheter och uppmuntra social integration. Europeiska kommissionen måste vidta
skyndsamma åtgärder inom det här området, inte genom att hota subsidiaritetsprincipen utan genom att
stödja universaliteten för offentliga sociala tjänster.

Anna Záborská (PPE). – (SK) Den europeiska centraliseringen åtföljs ibland av fanfarer, som vi såg vid
antagande av Lissabonfördraget. Andra gånger sker det mer obemärkt. Genom att man skapat olika europeiska
stödfonder som ofta deformerar marknadsförhållandena, har det blivit nödvändigt att införa obligatorisk
anmälan för tilldelning av statligt stöd.

Därefter har det visat sig att det behövs undantag från denna skyldighet i fråga om subventionerade bostäder.
Här har vi då plötsligt en EU-definition till hands. Att definiera skyldigheter på den här nivån och sedan
beordra människor på lägre nivåer att genomföra dem, är inte subsidiaritet.

Ansvaret för subventionerade bostäder ligger helt och hållet inom de nationella, regionala och lokala
myndigheternas kompetensområde. Låt oss inte ifrågasätta nationella samhällens och lokala gruppers
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förmåga att lösa sina egna problem. Det är ju de som vet mest om problemen. De vet också vilka alternativ
som finns för att lösa dem.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Det är tydligt att vi har att göra med ett problem som ser olika
ut i de olika medlemsstaterna.

I de nya länderna, t.ex. Polen, finns en mängd regioner där det finns många människor som inte har någonstans
att bo eftersom de har mycket låga inkomster. De lokala myndigheterna brukar ta hand om dessa människor.
Det är de lokala myndigheternas och de regionala institutionernas uppgift att hjälpa dessa människor så
snabbt som möjligt. Om de lokala myndigheterna inte får ytterligare medel att förfoga över och utan offentligt
stöd, blir det omöjligt att hjälpa människor i den här mycket svåra situationen. Samtidigt måste vi fundera
över hur vi genom att skapa en gemensam politik och en gemensam definition inom det här området, längre
fram ska kunna skaffa fram ytterligare medel som kan användas av de regionala myndigheterna. De skulle
använda pengarna för att skapa subventionerade bostäder; i många europeiska länder finns det faktiskt
mycket få sådana.

László Andor, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag håller fullständigt med om att vi måste
behandla frågan i ett större sammanhang, i detta fall kopplat till den finansiella och ekonomiska krisen.
Under de senaste två åren har vi sett att krisen ställde konkurrenspolitiken på prov, oavsett om det gällde
finanssektorn, bilsektorn eller som i detta fall bostadssektorn. Den ställde även vår socialpolitik på prov,
vare sig det gällde barn eller äldre eller hemlösa.

I de frågor som jag har mottagit överlappar dessa båda frågor – konkurrens och socialpolitik – varandra.
Därför är det ännu mer komplext än det skulle ha varit utan krisen.

Genom krisen uppenbarades ett enormt marknadsmisslyckande, inte endast inom finanssektorn utan även
inom bostadssektorn. Det blev helt uppenbart att marknadskrafterna inte kan lösa dessa problem på egen
hand, inte endast för de mycket fattiga utan även för bredare samhällsskikt. Därför är jag starkt emot alla
principer som skulle begränsa begreppet offentligt subventionerade bostäder till att gälla endast de fattigaste
grupperna i samhället, särskilt med hänsyn till EU-ländernas olikheter och subsidiaritetsprincipen. Som jag
sade i mitt inledningsanförande skulle jag helt klart vara för att i detta sammanhang låta medlemsstaterna
själva bestämma definitionerna.

För att återgå till det nederländska fallet, som har varit ämne för diskussionen, vill jag upprepa att
kommissionen inte tvingar på något annat land de kriterier som har fastställts i det nederländska
sammanhanget. Med full respekt för subsidiaritetsprincipen är det upp till medlemsstaterna att bestämma
de faktiska villkoren för offentligt subventionerade bostäder.

Det bekräftas av beslutet om det nederländska systemet för statligt stöd. Jag vill påminna om att de gränser
som de nederländska myndigheterna har fastställt, vilka endast gäller i Nederländerna, täcker 43 procent av
den nederländska befolkningen, vilket ju är långt utöver de fattigaste grupperna. Det nederländska beslutet
har dessutom bekräftat att den sociala blandningen och sociala sammanhållningen är giltiga mål för offentlig
politik i samband med vilka statligt stöd kan vara berättigat, inte endast för dem som lever i svår fattigdom
eller i riskzonen för fattigdom.

Den sociala oron under de senaste åren har destabiliserat samhället i mycket större utsträckning. Därför
måste vi vara känsliga för detta. Jag måste även tillägga att kommissionen endast kontrollerar stöd till
bostadsföretagen. Stöd som ges direkt till medborgarna är inte underkastat reglerna om statligt stöd.

Diskussionen berörde även ett större sammanhang, nämligen sociala tjänster av allmänt intresse. Därför
måste jag även ta upp detta och betona att andra tjänster av allmänt intresse förutom bostäder, särskilt andra
sociala tjänster, spelar en förebyggande och socialt sammanhållande roll, inriktat på hela befolkningen
oavsett förmögenhet eller inkomst. Kommissionen klargjorde detta i sitt meddelande från 2007, där den
framhävde målen och principerna för organiseringen av sociala tjänster.

Kommissionen har åtagit sig att främja de sociala tjänsternas kvalitet. Vi stöder exempelvis upprättandet av
en kvalitetsram för sociala tjänster av allmänt intresse inom kommittén för socialt skydd.

Några avslutande synpunkter. Eftersom några av frågorna rörde en längre tidsskala som sträcker sig in i nästa
budgetram, kan jag hålla med om att bostäderna kommer att påverkas i många olika sammanhang. Renovering
för att uppnå energieffektivitet – vilket ur vår synvinkel tillhör kategorin gröna arbeten – kommer säkerligen
att vara ett verksamhetsområde, utan att för den skull innebära att vi försöker införa en gemensam europeisk
bostadspolitik.
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Även andra frågor kommer att bli aktuella, exempelvis bostäder för de mest utsatta grupperna i samhället,
som romerna, där det redan har börjat hända saker. Jag tror att fortsatt stöd kommer att ges från
strukturfonderna för att ta itu med bostadsfrågor, i detta fall för ytterst utsatta och marginaliserade grupper
i olika medlemsstater. Detta framhäver även betydelsen av att ha ett mycket varierat synsätt, eftersom länderna
har olika sociala behov. Vissa beslut och lösningar som tillämpas i höginkomstländer behöver verkligen inte
nödvändigtvis följas av – och definitivt inte tvingas på – andra medlemsstater.

Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

17. Säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder på oljeplattformar till havs i EU
* (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är kommissionens uttalande om säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder
på oljeplattformar till havs i EU.

Günther Oettinger, ledamot av kommissionen. – (DE) Fru talman! Den 20 april var en dyster dag för Mexikanska
golfen, för Förenta staterna, ja för hela världen. Industrin och myndigheterna har i exakt fyra veckor nu
prövat allt – hittills utan avgörande framgång – för att stoppa det enorma oljeläckaget och minimera
miljöskadorna, särskilt vid kusten.

Olyckan har starkt framhävt de risker som är förknippade med anläggningar för olje- och gasförsörjning till
havs. Allmänhetens medvetenhet har med rätta ökat, inte endast i Förenta staterna utan även i Europa. EU
producerar tillsammans med Norge mer än 200 miljoner ton råolja per år, det mesta från Nordsjön.

Även om borrningen och transporten av olja och gas inte äger rum under lika extrema förhållanden eller på
samma djup som i Mexikanska golfen måste vi ändå räkna med att det är möjligt att en olycka inträffar i EU,
så att vi är redo. Vi har behöriga organ och mekanismer för att kunna reagera snabbt vid en eventuell olycka.

Vi har Europeiska sjösäkerhetsbyrån, vi har räddningsbåtar, vi har civila skyddsmekanismer, vi har väl
fungerande samordning av hjälpåtgärder. Kommissionsledamot Kristalina Georgieva kunde därför i ett tidigt
skede erbjuda EU:s hjälp till de pågående åtgärderna i Mexikanska golfen.

Målet måste vara att förebygga, så att vi överhuvudtaget inte ska behöva göra någon större sanering efter en
katastrof. Jag har därför tillsammans med kommissionsledamot Janez Potočnik begärt att våra avdelningar
ska se över tillämplig EU-lagstiftning. EU:s lagstiftning utgör ramen för säkerhets- och miljöskyddsåtgärderna,
både i allmänhet och vid en bestämd olycka.

Genom våra direktiv säkras minimala säkerhetsstandarder för utrustning. De innehåller även minimistandarder
för de anställdas hälsa och säkerhet. Vi ska nu se över alla dessa rättsakter för att utröna om de ger en tillräcklig
och optimal beredskap för en liknande olycka eller det värsta som kan hända. Det innebär nära samarbete
med de nationella tillsynsmyndigheterna, eftersom en stor del av de säkerhetsbestämmelser som styr transport
av olja och gas samt hälsoskydd är i medlemsstaternas händer snarare än direkt i våra.

Självfallet kan inget regelverk ge fullständiga garantier. Mycket beror på inställningen och beteendet inom
industrins operativa område. Vi har därför all anledning att gå samman: politikerna och industrin måste
samarbeta för att se till att den europeiska miljön och allmänheten skyddas så långt som möjligt.

Jag vill betona säkerhet och hållbarhet i transporten av olja och gas vid våra diskussioner med intressenterna.
Det är skälet till att jag under den senaste veckan stod värd för ett möte med högt uppsatta tjänstemän från
de större energiföretag som verkar i europeiska vatten. Även kommissionsledamot Kristalina Georgieva
deltog. I detta tekniskt inriktade möte begärde vi att industrin skulle se till att allt görs för att förhindra
liknande olyckor i närheten av den europeiska kusten.

Vi lade fram en lista med frågor som företagen besvarade under de följande dagarna. Vi hade tolv frågor,
som med avsikt berörde allt som är viktigt för säkerheten på olje- och gasplattformar samt för havet, kusterna
och medlemsstaterna. Jag betraktar mötet med industrin som början på en process som kommer att stärka
insynen i industrins verksamhet och främja efterlevnad av reglerna samt tillämpning av bästa praxis.

Vi planerar ett andra möte under de kommande månaderna, när vi har en bättre förståelse av orsakerna till
olyckan, för att bedöma läget och för EU:s del dra lärdom av olyckan i Mexikanska golfen.
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Vid denna tidpunkt, när orsakerna och omständigheterna ännu inte har analyserats, skulle det vara för tidigt
att dra några slutsatser eller efterlysa nya lagstiftningsinitiativ. Om det dock skulle visa sig att det behövs ny
lagstiftning kan jag försäkra er om att kommissionen inte kommer att förlora någon tid i att lägga fram
lagstiftningsförslag.

Som ni ser arbetas det ständigt på att förhindra liknande tragedier här. Om en liknande olycka trots detta
skulle inträffa har vi ett antal åtgärder och mekanismer för att kunna reagera effektivt och utan dröjsmål
samt minimera omfattningen av en sådan olycka för medborgarna och miljön i EU.

Jag lämnar gärna en lägesrapport till er om våra planer efter nästa möte.

Bogusław Sonik, för PPE-gruppen. – (PL) Den exploderade plattformen i Mexikanska golfen är historiens
största miljökatastrof i sitt slag. Varje dag flödar 800 000 liter råolja ut i golfen, vilket innebär mer än 22
miljoner liter sedan katastrofen tog sin början. Oljefläcken täcker nu över 43 000 kvadratkilometer, vilket
är en yta större än Nederländerna.

För tillfället är det vår plikt att uttala vår solidaritet med Förenta staterna och alla tragedins offer, samt se till
att vi ger så mycket hjälp som möjligt. Mot bakgrund av denna katastrof är det av vikt att vi omedelbart
genomför en särskild bedömning – en detaljerad och långtgående teknisk inspektion av borrplattformar i
EU:s territorialvatten. Det bör vara första steget på överstatlig nivå i riktning mot att garantera säkerheten
på EU:s hav. Dessutom vill jag fästa uppmärksamheten på att om en liknande olycka skulle inträffa i Östersjön,
som är ett slutet hav, skulle det leda till permanent och oåterkallelig ödeläggelse i hela regionen och dess
kustområden.

Det är viktigt att all exploatering i EU:s territorialvatten underkastas särskild övervakning samt att den följer
de strängaste säkerhetsstandarder och använder de senaste säkerhetssystemen. I detta avseende är det även
nödvändigt att utarbeta ett gemensamt gränsöverskridande förfarande för reaktion och samarbete, som
omedelbart skulle sättas i verket vid råoljeläckage.

Observatörer i Förenta staterna påpekar att tillstånden för att installera plattformar i Mexikanska golfen i
många fall har utfärdats under påtryckningar och i oljeindustrins intressen, på bekostnad av miljön. Det är
i detta sammanhang svårt att inte nämna beslutet att bygga Nord Stream, den norra gasledningen, vilket var
ett politiskt beslut som inte tog hänsyn till de faror som investeringen kan leda till för Östersjöns ekosystem.

Ställda inför dramatiken i Mexikanska golfen bör anläggningar för utvinning av råolja eller gas aldrig tillåtas
utan hundraprocentiga garantier för säkerheten på de berörda haven och oceanerna. Beslut som fattas under
påtryckningar från en industrilobby eller politisk lobby får inte tillåtas.

Kriton Arsenis, för S&D-gruppen. – (EL) Herr kommissionsledamot! Ofta räcker det inte att helt enkelt stärka
de förebyggande åtgärderna. Den nyligen inträffade explosionen i Mexikanska golfen berörde en plattform
som byggdes så sent som 2001. Dess påföljande sänkning har orsakat en av de hittills värsta ekologiska
katastroferna. Så här långt, det vill säga 29 dagar efter olyckan, har man inte lyckats stoppa läckaget. Som
Bogusław Sonik nämnde flödar mer än 5 000 ton olja varje dag ut i havet.

Denna omfattande förorening inträffar vid en tidpunkt då många arter, av vilka många håller på att försvinna,
har sin lektid. Jag syftar på fem av de sju arterna av havssköldpadda, delfiner, ett antal valarter och viktiga
havslevande däggdjur. Ofrånkomligen påverkas även människan. Denna explosion, denna olycka inträffade
just när området började återhämta sig från de förödande följderna av orkanen Katrina. Olyckan krävde även
elva människoliv.

Men Förenta staterna vidtar nu åtgärder. Kongressen röstade 1981 igenom ett moratorium genom vilket
oljeborrning till havs förbjöds i 85 procent av kustvattnen kring Förenta staterna. Obamaadministrationen
bekräftade moratoriet efter olyckan, trots att den inledningsvis uttalade sig i motsatt riktning. Samtidigt
beställs dock fortfarande oljeplattformar, framför allt till Nordsjön. Det finns för närvarande hundratals
plattformar till havs som borrar efter både olja och naturgas.

Den nyligen inträffade olyckan i Mexikanska golfen bekräftade verkligen att havsmiljön hotas av utplåning
genom oljeplattformarna till havs. I EU-lagstiftningen ingår trots detta inte oljeborrning till havs i
tillämpningsområdet för Sevesodirektivet om följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Denna nyligen inträffade katastrof visar att ingen kan garantera att en liknande olycka inte inträffar i EU.
Ibland räcker det inte att endast stärka de förebyggande åtgärderna. Obamaadministrationen tvingades till
reträtt på grund av katastrofens omfattning. Kanske är tiden kommen för EU att förutom extra förebyggande
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åtgärder även införa ett moratorium genom vilket oljeborrning till havs i EU:s vatten förbjuds med omedelbar
verkan, i linje med USA:s moratorium. Vi måste agera omedelbart, innan en olycka i stil med olyckan i
Mexikanska golfen inträffar här.

Corinne Lepage, för ALDE-gruppen. – (FR) Fru talman! Genom att plattformen utanför Louisianas kust
kollapsade den 22 april orsakades en oljefläck av ofattbara dimensioner. Detta ger upphov till tre viktiga
frågor. Det är svårt att begripa att inga system fanns på plats i förväg för att stoppa ett läckage av denna typ
och omfattning. Likaså är det svårt att förstå bristen på tillräcklig kontroll från de offentliga myndigheternas
sida när det gäller nödvändiga säkerhetssystem som de driftsansvariga ska använda för att undvika risken
för föroreningar och risken för att kolväten ska förorena särskilt känsliga eller tätbefolkade områden. För en
stund sedan påminde Bogusław Sonik om hur katastrofala följder sådana föroreningar skulle få i exempelvis
Östersjön.

I Nordsjön har det redan inträffat minst två allvarliga olyckor på plattformar till havs. Nordsjön är en av de
regioner i världen med störst plattformstäthet. Under dessa förhållanden är det absolut nödvändigt att vi
granskar läget för att se till att en liknande olycka inte kan inträffa vid vår kust. Vi är glada över att ett sådant
initiativ har tagits av kommissionen.

Men vilka åtgärder tänker ni vidta på kort sikt för att förbättra säkerheten och förebygga olyckor på plattformar
till havs i våra territorialvatten? Ni talade om minimistandarder, herr kommissionsledamot, men det räcker
inte.

Vilka kontrollåtgärder finns på plats för att se till att säkerhetskraven uppfylls helt och hållet? Det räcker inte
med säkerhetsföreskrifter på papper. De måste tillämpas och tillämpningen övervakas. Vad tänker ni göra
i den riktningen?

Vilka resurser finns på plats för att undvika kustförorening vid en olycka? Det är nog bra med fartyg och
civila styrkor, men vad har vi till hands? Är det inte dags att kräva att de driftsansvariga ska ha bestämd
teknisk utrustning som kan delas? Är det inte nödvändigt, med tanke på att miljöskador framöver omfattas
av EU-lagstiftningen, att upprätta ett lämpligt system för ersättning och därtill hörande finansiella garantier?

Oljebolagen är verksamma på allt större djup, vilket gör det mycket svårt att ingripa när det inträffar en
olycka. Detta utgör en risk för havsmiljön. Vilka åtgärder planeras för oljeutvinning på större djup till havs,
särskilt längst upp i norr?

Slutligen vill jag komma tillbaka till den fråga som Kriton Arsenis precis tog upp: Är det inte dags att överväga
ett förlängt moratorium på samma villkor som Förenta staterna vill införa? Vi vill och vi måste lämna detta
oljebaserade samhälle bakom oss. Är det inte dags att göra det?

Isabelle Durant, för Verts/ALE-gruppen. – (FR) Fru talman, herr kommissionsledamot! Även jag anser att vi
måste se till att industrin slutar spela allsmäktig.

Industriländerna behöver i dag olja mer än någonsin. De borrar i allt de kan och på allt större djup, vilket
helt klart ökar olycksrisken. Under senare år har industrin satsat på borrning och utvinning, på bekostnad
av säkerheten och miljön. Varje dag under nästan en månad nu har 800 000 liter råolja flödat ut i Mexikanska
golfen. Miljöskadorna och de ekonomiska skadorna kommer att bli katastrofala. Jag ser en stor klyfta mellan
de enorma summor som satsas på djupare och djupare borrning och de fullkomligt otillräckliga resurser
som ägnas åt förebyggande åtgärder i produktionsledet och föregripande av risker.

Som de andra ledamöterna kräver jag flera saker. För det första måste vi genomföra en granskning av alla
oljeplattformar för att kontrollera deras skick, deras säkerhetsnivå och om de följer standarderna. Självfallet
måste vi även genomföra inspektioner av plattformarna, även om dessa inspektioner är medlemsstaternas
ansvar. Dessutom måste kommissionen utöva tillsyn över själva inspektionerna.

Vidare måste vi en gång för alla skydda de bräckligaste ekosystemen. Förutom ert välkomna initiativ att
försöka ta reda på hur vi skulle hantera en liknande olycka utanför vår kust, måste EU i detta avseende ta
initiativ till att skydda de bräckligaste ekosystemen en gång för alla. Jag syftar exempelvis på Alaska. Vi
behöver en internationell konvention enligt samma modell som den om skydd av naturtillgångarna på
Antarktis. EU skulle kunna gå i spetsen för denna typ av arbete och denna typ av konvention.

Slutligen utgör detta en mycket bra anledning, om vi fortfarande behövde fler, till att investera mer och
snabbare i förnybara energikällor. Vulkanen – jag tänker inte säga namnet eftersom det inte går att uttala –
var en fingervisning i fråga om lufttransporten. På samma sätt är denna fruktansvärda olycka en fingervisning
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i fråga om oljeutvinningen. Det är dags att vi erkänner att dårskapen att tävla i att utvinna olja varsomhelst
och till varje pris ligger bakom oss.

Giles Chichester, för ECR-gruppen. – (EN) Fru talman! Jag välkomnar kommissionsledamotens uttalande.
Världen följer med förvåning det enorma utflödet av gas och olja från rörledningen som brast i samband
med explosionen och katastrofen i Mexikanska golfen och också industrins och de amerikanska
myndigheternas till synes bristande förmåga att stoppa läckaget. Vi måste ha tilltro till att de senaste åtgärderna
blir framgångsrika.

Som flera kolleger redan har nämnt har vi egen erfarenhet av katastrofer med plattformar i Nordsjön. Jag
tänker på Piper Alpha som ett exempel och jag tror att vi har lärt oss en del. Men låt oss komma ihåg att det
finns väsentliga skillnader i havsdjupen som man arbetar vid i Mexikanska golfen och i Nordsjön. Låt oss
vara försiktiga och låt oss inte ha allt för bråttom med att införa ny lagstiftning. Låt oss först ta reda på vad
som inträffade. Låt oss ta reda på om våra aktuella bestämmelser skulle ha förhindrat det från att inträffa här
och låt oss försäkra oss om att nya bestämmelser skulle förhindra det.

Olyckor och naturkatastrofer inträffar och vi kan inte förhindra dem. Det måste finnas en gräns för vad vi
kan göra för att förebygga dem. Jag har en sista tanke som jag vill framföra när vi talar om relativa risker:
olyckor som den här sätter kärnkraftens relativa säkerhet i ett nytt perspektiv.

Elie Hoarau, för GUE/NGL-gruppen. – (FR) Fru talman! Läckan från oljeplattformen i Mexikanska golfen är
en verklig katastrof, både miljömässigt och ekonomiskt. Det fanns tydligen en del oegentligheter när USA:s
inrikesdepartement beviljade tillstånd till borrningen. Ansvarslösheten är oförlåtlig, konsekvenserna är
oberäkneliga och påverkar inte bara USA.

Vi vet att länder runt om i världen beviljar hundratals tillstånd till offshoreborrningar och om alla tillstånd
skulle beviljas lika lättvindigt skulle hela världen stå inför allvarliga problem. Som ledamot för en region i
Europas yttersta randområden och för utomeuropeiska länder och territorier som består nästan enbart av
öar – totalt närmare 130 stycken fördelade över tre kontinenter – är jag mycket oroad över våra öar när de
ställs inför projekt för utvinning av offshoreolja. Det är därför mycket viktigt att Europeiska unionen, som
måste statuera exempel, med största allvar ser över säkerhetsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna på
de egna oljeplattformarna ute till havs.

Vidare anses oljespill i havet genom olyckor eller vid drift – inte nödvändigtvis orsakade av europeiska aktörer
– uppgå till flera tusentals ton per år. Är inte tiden inne för Europeiska unionen att ta initiativ till en obestridd
vetenskaplig myndighet med ansvar för tillsyn över offshoreplattformar, som skulle inrättas i form av en
internationell myndighet?

Efter Köpenhamn och som förberedelse inför Cancún bör Europeiska unionen med stolthet främja en verklig
global styrning för att söka efter, skydda och exploatera djuphavsresurser.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot! Som granne till ”Schwäbiska sjön”
vill jag uppmana er att ta olyckan och katastrofen i den Mexikanska golfen lika allvarligt som om den hade
inträffat i vår egen Bodensjö. Ni skulle då inte längre ha något dricksvatten och i min hemstad skulle inga
fler festivaler äga rum, något som skulle få dramatiska konsekvenser och mycket mer därtill.

Vad betyder det? Är ni säkra på att oljeplattformar långt ifrån oss – alltså i Nordsjön och i Östersjön – verkligen
kan stå emot de nya stormförhållanden som vi måste räkna med i samband med klimatförändringarna? Är
ni säkra på att Europeiska sjösäkerhetsbyrån har lämplig utrustning? Ni talade om god samordning. Vi har
redan ofta upplevt att radiokontakten mellan olika länder inte fungerar. Är det åtgärdat innan ett allvarligt
tillbud inträffar? När något faktiskt inträffar, hur ser rättsläget ut för processer mot oljebolagen? Skulle en
riskfond kanske vara till nytta i sammanhanget?

Till sist, är ni medvetna om att de amerikanska tillsynsmyndigheterna var alltför nära kopplade till
oljeindustrin? Kan ni utesluta att vi har samma problem på europeisk nivå? Villkoret bör inte vara att ”ni kan
göra allt förutom …”.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Jag välkomnar också kommissionens initiativ. Jag anser att det är
viktigt att vi diskuterar frågan även om olyckan inte inträffade i ett område som lyder under jurisdiktionen
i en av Europeiska unionens medlemsstater.

Det finns för närvarande ett mycket stort antal plattformar i medlemsstaternas territorialvatten, som utvinner
olja. Verksamheten förväntas öka samtidigt som Internationella energiorganet beräknar att vi endast känner
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till 5 procent av havens oljereserver. Det är viktigt att vi lär oss det vi måste från katastrofen i Mexikanska
golfen och hur situationen ser ut i haven där liknande produktionsverksamhet utförs i EU:s medlemsstater.
Vid behov måste vi också vidta ytterligare åtgärder såväl för att öka de anställdas säkerhet på plattformarna
som för att förebygga olyckor med förödande konsekvenser för Europas sårbara regioner.

Av Deepwater Horizon-katastrofen och av tidigare erfarenheter måste vi lära oss att mycket noggrant utreda
hur tillstånd till verksamheten beviljas och hur nuvarande tillståndsförfaranden tillämpas. Vi måste se till att
företagen inte kan undgå ansvar. Ett företag som ingår ett avtal som innebär en viss risk, som måste hanteras
med särskilda säkerhetsåtgärder, och som kan generera enorma vinster måste också vara berett att axla sitt
ansvar vid eventuell olycka.

Om ni har följt utredningen av katastrofen i USA ser ni att en kedja avtalsrelationer upprättades mellan olika
företag som därmed kan vältra över ansvaret på varandra samtidigt som oljan fortsätter att spruta ut i havet.
Vi kan inte acceptera en liknande situation här. Det är därför vi måste titta närmare på lagstiftningen inom
området och förbättra den rättsliga ramen så att vi kan se till att minska riskerna för att en liknande olycka
inträffar.

Tidigare erfarenheter visar att enorma mänskliga och miljömässiga förluster uppstår efter olyckor och
ansvarsutredningarna kan ta flera år. Kommissionen måste se till att lagstiftningen för att utvinna oljeresurser
under säkra förhållanden inte innehåller alltför vaga bestämmelser och bedöma hur lagstiftningen ska ändras
för att minska möjligheten att undandra sig ansvar.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Katastrofen i Mexikanska golfen är ett exempel som tvingar oss att
noga tänka igenom investeringsprojekten som pågår i Europeiska unionen. Jag talar om gasledningen i
Östersjön, som byggs trots Europaparlamentets rekommendationer.

Gasen hämtas från ryska Stockmanfältet i Barents hav. Enligt projektet planeras 24 miljarder kubikmeter
gas utvinnas i ett första skede, som sedan kommer att ökas till 68 miljarder. För att få ut den mängden gas
måste många hål borras under mycket kort tid. Det blir omöjligt att stoppa flödet av 148 000 ton metan,
för det finns inga ventiler eller transitstationer. Skador på ledningen kommer inte att innebära att den stängs
av. Gas kommer att fortsätta strömma ut tills felet är åtgärdat, för om vatten kommer in i ledningen skulle
den lamslås helt. Jag vill därför uppmana kommissionen att genomföra en noggrann analys av riskerna som
utvecklingen av sådana projekt innebär.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Debatten kommer
lägligt. Vi har ännu inte löst problemen i Mexikanska golfen och vi vet heller inte var nästa problem uppstår.

Det föranleder min första fråga. Hur kan Europa just nu bidra med sakkunskap – det gemensamma
forskningscentrumet eller olika andra organ som vi har – så att vi gemensamt kan lösa katastrofen i Mexikanska
golfen så fort och effektivt som möjligt? Genom att minska koldioxidutsläppen med 20 procent och i stället
använda förnybara energikällor har Europeiska unionen slagit in på rätt väg och vi kan uppnå väldigt mycket
genom högre effektivitet. Tror ni att vi till exempel skulle kunna inleda nya initiativ med Norge inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Precis som andra talare är jag oerhört skakad över att hundratusentals
liter råolja strömmar ut i havet sedan flera veckor utan att vi kan stoppa det. Jag är också oerhört skakad över
de enorma skador som orsakas och över att det aktuella företaget – BP – hela tiden tonar ner saken. Vi måste
inse fakta och vi har inte ens kunnat bedöma alla långsiktiga konsekvenser.

Det är därför mycket viktigt att vi snarare på europeisk än på nationell nivå vidtar de åtgärder som krävs för
att sådana händelser inte ska kunna inträffa i framtiden. Vi måste då koncentrera oss på rättsliga och tekniska
aspekter genom att införa nödvändiga säkerhetssystem. Det har naturligtvis sitt pris, men kostnaderna för
att inte göra någonting alls är mycket högre.

Vi var tidigare världsledande när vi krävde dubbla skrov på oljetankfartyg. Jag anser att vi även här måste gå
i spetsen och statuera gott exempel.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot Oettinger! Som ledamot i utskottet
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och skuggföredragande för biologisk mångfald påverkar katastrofen
mig personligen. Många liv som kunde ha räddats har förstörts. Någon har sagt det tidigare i dag, men
sanningen är att olyckor inträffar trots alla säkerhetsåtgärder eftersom de förebyggande åtgärderna är
begränsade.
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Men olyckor inträffar inte endast på oljeplattformar – kärnkraftverk är heller inte skyddade mot tillbud och
olyckor. I Österrike säger vi: ”Måste något alltid hända innan något händer?” Med andra ord, måste en olycka
alltid inträffa innan vi lär oss något? Oljekatastrofen bör få oss alla att fundera över om avskaffandet av
kärnkraften inte vore en framtida väg för Europa. Vi bör också koncentrera all vår mentala energi och våra
finansiella resurser för att investera i förnybar energi.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Fru talman! Det är bra att vi diskuterar den här viktiga frågan, men i slutet av dagen
vet jag inte vad vi har fått ut av våra diskussioner eller hur vi kan påverka stora företag – oljebolagen som
äger oljekällorna som har förorsakat skadan och katastrofen.

Samtidigt bör kommissionen berömmas för sina rekommendationer om att åtgärder bör vidtas för att se till
att samma sak inte inträffar i vårt eget område. Men om det finns en sak vi bör lära oss från katastrofen, är
det att vi är i desperat behov av att få tillgång till andra energikällor i vårt eget område, särskilt naturenergi
som vind- och solenergi. Ju snabbare vi inser det, desto bättre för alla. Om vi inte lyckas med det kommer
oljebolagen att dra sig ännu längre ut i haven för att borra efter olja, och skador och katastrofer som den här
kommer att inträffa inte bara en gång, utan flera gånger. Det får inte hända.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Vi stödjer investeringarna som har gjorts i Europas energiinfrastruktur,
men endast om de garanterar full säkerhet för bygg- och produktionsverksamheter. Jag vill också ta tillfället
i akt och uppmana till att projekt, som innebär utvinning under vatten eller transport av kolväten, endast
genomförs efter noggrann utredning av miljökonsekvenserna.

Jag har vid ett flertal tillfällen uppmanat till att europeiska centrum för beredskap inför sjöolyckor inrättas
i varje medlemsstat som har tillträde till havet. Den här typen av olyckor ingår också i den kategorin. Sist
men inte minst bör alla bolag som driver verksamhet under vatten för att utvinna och transportera kolväten
kunna ställa garantier och ha försäkringar som betalar skadorna om olyckor skulle inträffa.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Jag tror att hela världen ser med oro på den fortsatta utvecklingen av
händelserna i Mexikanska golfen. Ingen kunde föreställa sig eller förutse att ett så stort land som USA, världens
ledande nation, inte skulle kunna hantera en situation som man först trodde kunde hanteras. Jag anser att
vi i Europa också bidrar med avsevärda medel och mänskliga resurser för att lösa problemen med
klimatförändringarna. Men naturen har sina egna lagar. Jag anser att det är mycket bra att vi kan lära oss från
andras misstag, men återigen vill jag påminna er om problemen med gasledningen i Östersjön. Jag tror att
vi i Europa kommer att få bära det politiska ansvaret för exploateringen av gasledningen och därför vill jag
uppmana kommissionsledamoten att se till att vi än en gång ser över villkoren för exploatering av gasprojektet.
Jag välkomnar också möjligheten och viljan att stärka Europas egna räddningstjänster.

Günther Oettinger, ledamot av kommissionen. – (DE) Fru talman, ärade ledamöter! Precis som ni är jag skakad,
inte endast i min roll som kommissionsledamot utan också som medborgare, när jag ser hur naturen påverkas
och förstörs för många år framöver.

Även om vi är skakade måste vi hålla oss lugna och huvudet kallt, eftersom frenetisk aktivitet och hysteri
inte är på sin plats här. Vi känner fortfarande inte till den exakta orsaken till olyckan i Mexikanska golfen.
Var det ett tekniskt fel? Var det den mänskliga faktorn? Jag är övertygad om att den amerikanska regeringen
och allmänheten söker en ingående förklaring på samma sätt som vi här i Europa har intresse av att klarlägga
orsakerna.

Jag tror också att människorna i USA är lika skakade som vi och förväntar sig att man drar grundlig lärdom
av konsekvenserna. I det avseendet har jag förtroende för USA som industrination samt för amerikansk
kunskap och demokrati.

För det andra måste vi gå ifrån oljan. Men det är tydligt att vi har följt oljevägen under flera generationer och
det gäller industriländerna i Europa i synnerhet. Våra medborgare har långt över 200 miljoner bilar – och
det är vi alla, både ni och jag, som kör dem. Jag kör mycket och jag flyger också ofta i tjänsten. Till helgen
kommer flera hundra tusen människor att flyga söderut igen för att tillbringa pingsten på Mallorca. När det
gäller Grekland och Spanien menar man att endast turismen kan lösa den ekonomiska krisen och det innebär
fler flygresor till Aten, Palma, Marbella och andra destinationer. Alla konsumerar vi olja – både ni och jag.
Jag har känslan av att inte ens den här förnäma kammaren är byggd energivänligt. Det finns fler neonlampor
än parlamentsledamöter här i kväll. Det är därför jag tror att vi helt enkelt måste inse att vi fortfarande behöver
många år med hög oljekonsumtion, men att vi ändå måste vara mycket ambitiösa när vi försöker gå ifrån
oljan, med målet 20 procent förnybara energikällor inom tio år.

161Europaparlamentets överläggningarSV18-05-2010



Vi förbereder ”färdplan 2050” och vi kommer att lägga fram olika alternativ under året. Sakkunniga menar
att vi om fyrtio år kan erhålla 80 procent av vårt energibehov från andra källor än fossila bränslen och således
från andra källor än olja. ”Elektromobilitet” är ett alternativ, men det kommer att dröja flera år innan de flesta
fordonen blir eldrivna och under tiden drivs de med olja i form av diesel och bensin.

Det står klart att borrning efter olja i Nordsjön eller i Mexikanska golfen utgör ett försök att minska vårt
beroende av ett antal länder. Utan borrning, utan våra egna fyndigheter skulle vårt beroende av OPEC-länderna
och av länder som inte alltid kännetecknas av demokrati vara ännu större än det är i dag.

Men det finns en avgörande skillnad: i Nordsjön borrar man mellan 150 och 200 meter djupt, samtidigt som
man i Mexikanska golfen borrar mellan 3 000 och 4 000 meter djupt, vilket äventyrar säkerheten i högre
grad. Bemannade ubåtar kan gå mellan 150 och 200 meter djupt. I Mexikanska golfen befinner sig människan
i princip långt från farokällan, långt från den tekniska säkerheten.

Jag har också förtroende för våra medlemsstater. Vi har all anledning att ha förtroende för våra nationella
myndigheter och våra tekniska team i Storbritannien, Tyskland, Norge och Danmark. Genom nuvarande
partnerskap mellan Europeiska unionen, vår myndighet (Europeiska sjösäkerhetsbyrån – EMSA) och de
nationella säkerhetsgrupperna har vi en utmärkt och hög nivå på säkerhetssamarbetet mellan Europeiska
unionen och våra angränsande medlemsstater.

När det gäller Nord Stream var vi naturligtvis också tvungna att utreda säkerhetsfrågan. Det innebar
komplicerade säkerhets- och godkännandeförfaranden som alla genomfördes och jag vill tydligt framhålla
att Nord Stream troligen kommer att bli världens modernaste och säkraste gasledning. Även här finns en
avgörande skillnad: om det skulle inträffa ett problem i gasledningen, kan gasen stoppas vid källan eller vid
kusten. Nord Stream kan inte jämföras med det som händer i Mexikanska golfen.

Vi kommer till slut att tvingas bort från oljan, men vi kommer att behöva flera decennier för det. Politiker
och samhället i övrigt – alla måste vi slå in på den vägen. På vägen dit och under tiden måste vi se till att våra
säkerhetsnormer, lagar och riktlinjer samt vår säkerhetspersonal når högsta nivå. Vi har ställt de relevanta
frågorna. Till hösten när vi vet orsakerna, när vi har svaren, när vi har frågat ut våra energibolag, då kommer
vi gärna med mer information. Jag är övertygad om att energibolagen väl inser situationens allvar.

Jag vill nämna en sista punkt. Det finns redan riktlinjer för skadeståndsansvar. Ingen av parterna i USA
ifrågasätter det. När det är klarlagt vem som bär skulden kommer parten i fråga att få betala skadestånd och
vi kan redan se att det kommer att uppgå till miljarder. Enligt vår europeiska miljölagstiftning och också
enligt våra nationella miljöbestämmelser är frågan om ansvar, om att orsaka skada och om straffskadestånd
tydlig. Även detta kommer att stärka försiktighetsprincipen när det gäller säkerhet.

Jag utgår ifrån att vi om några veckor kommer att veta om vi i Europa har någon anledning att agera rättsligt
eller tekniskt, och vi kommer då gärna att rapportera till parlamentet. Era ord tyder också på hur viktigt det
är för er, oavsett partitillhörighet, att vidta förebyggande åtgärder och handla försiktigt i frågan snarare än
att reagera när en katastrof har inträffat. Det är så vi arbetar i kommissionen.

Talmannen. – Debatten är avslutad.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

András Gyürk (PPE), skriftlig. – (HU) Efter katastrofen med oljeriggen på djupt vatten nära USA:s kust är
det tillrådligt att även vi drar vissa lärdomar. Först och främst bör vi konstatera att även om djuphavsborrning
omfattar toppmodern industriell teknik är det ingen riskfri verksamhet. Vi bör också entydigt klarlägga att
ökningen av privata investeringar inom oljesektorn inte behöver innebära att politiska beslutsfattare avstått
från rätten att strama upp miljölagstiftningen. Oljekatastrofen i Förenta staterna är ett lämpligt tillfälle för
EU att granska sina egna säkerhetsbestämmelser. Dessa är fortfarande alltför allmänna. Låt oss bara reflektera
över direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar eller konventionen om arbetarskydd. Granskningen
motiveras ytterligare av det faktum att de regler som är något mer specifika är mer inriktade på åtgärder att
vidta efter att en katastrof har inträffat. Överväganden som avser förebyggande åtgärder har därför hamnat
i bakgrunden. Av erfarenheterna från exemplet i USA behöver vi tydligt beskriva de ansvarsområden som
åligger oljekällornas ägare och operatörer samt tillsynsmyndigheter. Branschspecifika bestämmelser och
frivilliga åtaganden från företag utgör ingen uppmuntrande lösning. Det är helt uppenbart att det krävs lagligt
fastställda säkerhetsgarantier.
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18. Krisen orsakad av vulkanaska (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är en debatt om en muntlig fråga till kommissionen från Brian Simpson, för
utskottet för transport och turism, om krisen orsakad av vulkanaska (O-0061/2010) (B7-0217/2010).

Silvia-Adriana Ţicău, frågeställare. – (EN) Fru talman! Brian Simpson ber om överseende för att han inte
kan närvara under diskussionen om krisen orsakad av vulkanaska. Han har ironiskt nog, med tanke på
kvällens diskussion, drabbats av de flygrestriktioner som är knutna till Storbritanniens restriktioner till följd
av askmolnet. Han har därför inte kunnat resa till Strasbourg för att delta i diskussionen. Jag kommer således
att yttra mig på hans vägnar i kväll.

Den muntliga frågan om krisen orsakad av vulkanaska är lika relevant i dag, mot bakgrund av den pågående
störningen inom luftrummet, som den var vid tidpunkten för det isländska vulkanutbrottet förra månaden,
när vi fick erfara att en stor del av EU:s luftrum stängdes under sex dagar. Vi är nu inte bara tvungna att
hantera följderna av utbrottet och dess ekonomiska konsekvenser utan också den rådande osäkerheten kring
en fortsatt och utdragen störning inom det europeiska luftrummet.

Även om jag anser att man dragit vissa viktiga lärdomar och agerat enligt dessa till följd av att den inledande
stängningen av luftrummet visade på en omfattning, varaktighet och orsaker av aldrig tidigare skådat slag,
är det tydligt att EU:s reaktioner måste påskyndas med anledning av de pågående störningarna.

Denna oöverträffade störning, vars varaktighet ännu är okänd, innebär utmaningar för lufttrafiken. Därför
är jag i dag angelägen om att få garantier för att de mekanismer som står till vårt förfogande för att hantera
denna störning fungerar effektivt, och att de brister som har kunnat fastställas under de senaste veckorna
åtgärdas på ett vederbörligt sätt.

Det gläder mig att säga att förordningen om flygpassagerares rättigheter har visat sig vara avgörande när det
gällt att skapa ett säkerhetsnät för att se till att inte passagerarna får bära bördan för störningens ekonomiska
konsekvenser eller lämnas strandsatta på grund av kaoset. Stängningen av luftrummet har emellertid väckt
viktiga frågor om huruvida flygbolagen uppfyller sina skyldigheter när det gäller flygpassagerares rättigheter,
i synnerhet mot bakgrund av en eventuell ersättning till luftfartssektorn.

Vilken återkoppling har kommissionen fått i fråga om behandlingen av passagerare, och vilka garantier kan
kommissionen ge för att flygbolagen uppfyller sina skyldigheter i enlighet med lagstiftningen? Den nuvarande
situationen har dessutom visat på sårbarheten hos de passagerare som bokat biljetter hos flygbolag i
tredjeländer, för vilka lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter inte gäller. Hur föreslår kommissionen
att åtgärda denna lucka i lagstiftningen?

Även vi fick tidigt under krisen känna på de betydande ekonomiska förluster som luftfartsindustrin drabbades
av då luftrummet var stängt. När det gäller de ersättningspaket som tagits fram för luftfartsindustrin är jag
angelägen om att se till att ersättning riktas till olika sektorer inom luftfartsindustrin – inte bara till flygbolagen
– samt att ersättningsåtgärderna omfattar hela EU.

Jag vet att vissa medlemsstater kommer att vara mer välvilliga än andra när det gäller att ge finansiellt stöd
till sina flygbolag. Vilka garantier kan kommissionen ge för att vissa krav kommer att ställas på
medlemsstaterna för att undvika en snedvriden konkurrens till följd av den ersättning som delas ut på
medlemsstatsnivå och för att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor?

Jag kommer nu att ta upp dagens mest brådskande fråga, nämligen vilka förfaranden som finns för att fastställa
flygförbudszoner? Den pågående störningen inom det europeiska luftrummet har återigen riktat
uppmärksamheten på de förfaranden som tillämpas för att fastställa flygförbudszoner. Det finns farhågor
om att medlemsstaterna är överdrivet försiktiga i genomförandet av flygförbudszoner och att flygplan är
säkra att flyga genom tätare aska än vad EU:s bestämmelser för närvarande tillåter.

Att luftrummet upprepade gånger stängts och öppnats i medlemsstaterna under de senaste veckorna har
belyst behovet av en mer gemensam strategi på EU-nivå, i stället för de varierande strategier som vi för
närvarande ser. Jag är också medveten om att kommissionen har tillmätt särskild betydelse åt att förbättra
uppgiftsinsamling och utforma metoder för att ge en mer detaljerad bild av riskerna med att flyga genom
askmoln.

Hur påverkar den nya informationen de nu gällande restriktionerna och fastställandet av flygförbudszoner?
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Vi har slutligen upplevt värdet av en ökad europeisk samordning när det gällt att bemöta den kris som
orsakats av askmolnet. Andra områden där vi har erkänt vikten av ökat samarbete har gällt påskyndandet
av initiativet för ett gemensamt europeiskt luftrum och inrättandet av en handlingsplan för rörlighet för att
hjälpa EU att bättre hantera sådana kriser.

Siim Kallas, vice ordförande för kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag vill uppdatera er på utvecklingen av den
isländska vulkankrisen, som givetvis är knuten till luftfarten.

EU har drabbats hårt av följderna efter vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott på Island. Vulkanutbrottet skapade
ett moln av vulkanaska över stora delar av Europa. Vulkanaska innehåller flera problematiska substanser
som är skadliga för flygplanen och, i synnerhet, deras motorer. Att det fanns ett sådant säkerhetshot i luften
har tvingat nationella myndigheter att fatta beslut i enlighet med relevanta förfaranden som utvecklats på
internationell nivå om att stänga alla berörda luftrum.

EU mobiliserade omedelbart resurser för att ta itu med de mest akuta problemen. Mot bakgrund av hur
situationen utvecklats och behovet av en mer differentierad strategi för riskhantering tog kommissionen
under veckoslutet den 17–18 april ett initiativ tillsammans med det spanska ordförandeskapet och Eurocontrol
om att föreslå en samordnad europeisk strategi. Till följd av detta arbete, som skett i samarbete med
medlemsstaterna och industrin, har nya förfaranden fastställts. Vid det extra sammanträdet för EU:s
transportministrar som hölls den 19 april 2010 godkändes detta nya förfarande, som därigenom gör det
möjligt att gradvis, och på ett koordinerat sätt, öppna luftrummet igen från och med kl. 8.00 den 20 april
2010.

Som en uppföljning till denna omedelbara åtgärd har kommissionen utarbetat en rapport där man tar upp
effekterna av den kris som orsakats av vulkanaskmolnet för lufttrafikföretagen. Rapporten fick ett brett stöd
från ministerrådet (transport) vid det extra sammanträde som hölls den 4 maj 2010. Även om rapporten
var inriktad på hanteringen av den pågående vulkankrisen var syftet också att ta upp EU:s behov av att
effektivt kunna bemöta liknande krissituationer i framtiden, om de skulle uppstå.

De senaste tio dagarnas händelser har visat att situationen är långt ifrån löst vid det här skedet. Vulkanen är
ännu aktiv, och fortfarande tvingas man stänga luftrummet beroende på väderförhållandena som påverkar
hur askmolnet sprider sig. Kommissionen har därför åtagit sig att göra en snabb uppföljning av transportrådets
slutsatser som antogs den 4 maj 2010. Jag gläds åt att kunna meddela de första åtgärderna som vidtagits till
följd av detta.

Man har enats om att inrätta en europeisk krissamordningscell med verkan från och med den 11 maj 2010.
De slutliga förberedelserna för dess inrättande kommer att göras denna vecka. Utnämningen av en samordnare
för inrättandet av funktionella luftrumsblock godkändes av kommittén för det gemensamma luftrummet
den 7 maj 2010. Kommittén utsåg också Eurocontrols kommitté för resultatövervakning (performance review
committee) till resultatövervakningsorgan för det gemensamma luftrummet den 7 maj 2010. Europeiska
byrån för luftfartssäkerhet (EASA) har fått i uppgift att fastställa bindande normer för motorers toleransnivåer
när det gäller aska.

Kommissionen kommer inom kort att begära att en arbetsgrupp tillsätts som kan undersöka hur EU:s
nuvarande modeller för att förutse spridning kan förbättras i syfte att stärka den därmed förbundna
riskbedömningen och riskhanteringen under liknande krissituationer. Mer är att vänta då kommissionen
strävar efter att uppfylla rådets (transport) förväntningar, som framfördes i transportministrarnas slutsatser
av den 4 maj 2010.

Marian-Jean Marinescu, för PPE-gruppen. – (RO) Vulkanutbrottet i april visade att ansvariga för trafiken i
det europeiska luftrummet inte är beredda på att hantera en oväntad störning på ett vederbörligt sätt. Det
har inte funnits någon samordning, flexibilitet eller gjorts några insatser för att på bästa sätt utnyttja
flygförhållandena.

Det andra paketet av åtgärder för det gemensamma luftrummet (SES II) antogs med rekordfart i november
2009, vilket också nämndes i kommissionens informationsmeddelande. Paketet antogs trots medlemsstaternas
motstånd. I själva verket krävde översättningen och publiceringen längre tid än de faktiska förhandlingarna.
Krisen har nu kommit och vi har sett fördelarna med att genomföra det andra paketet för det gemensamma
luftrummet.

Min uppfattning är att om medlemsstaterna släpper sina nuvarande reservationer kommer vi att ha ett
gemensamt europeiskt luftrum inom en mycket snar framtid. För att uppnå detta krävs ett nät av direkta
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rutter och ett effektivt trafikkontrollsystem där man från och med nu inte fäster avseende vid nationella
gränser. Tyvärr finns det inget som talar för att detta ska ske. Den enda lösningen är således att genomföra
det andra paketet för det gemensamma europeiska luftrummet ytterst snabbt.

Kommissionen har lagt fram förslag på brådskande åtgärder, som i själva verket redan har begärts i de
godkända förordningarna. Dessa är utmärkta åtgärder. Den viktigaste åtgärd som krävs är emellertid att
skapa funktionella luftrumsblock innan den angivna tidsfristen löper ut, dvs. i slutet av 2012. Detta kräver
också föreskrivande riktlinjer, vilket tyvärr inte nämns i rådets slutsatser av den 4 maj. Frånvaron av riktlinjer
kan utnyttjas av medlemsstaterna som en förevändning för dröjsmål. Riktlinjerna bör dessutom vara det
instrument som används för att se till att vi, senast då tidsfristen löper ut, inte bara har samordnade trafikzoner
utan också ett vederbörligt gemensamt europeiskt luftrum.

Riktlinjerna måste tillgodose trafikkontroll inom blocken, som samordnats med närliggande block så att
det inte finns några överlappande områden. I annat fall kommer vi att ersätta de nuvarande nationella
gränserna med blockgränser, och därigenom omotiverat rucka på tidsfristen för genomförandet av det
gemensamma europeiska luftrummet. Jag anser inte att vi i framtiden ska behöva överväga om en tredje
omgång föreskrifter för det gemensamma europeiska luftrummet krävs för att kombinera blocken. Denna
strategi gör det också möjligt att införliva SESAR-systemet under idealiska villkor till minsta möjliga kostnad.

Under 2011 kommer de sista medlemsstaterna att ansluta sig till Schengenområdet. Jag anser att det är
oacceptabelt att vi upprätthåller gränser i luften, när dessa inte finns på marken.

Saïd El Khadraoui, för S&D-gruppen. – (NL) Jag vill börja med att tacka er för svaret. Enligt min uppfattning
finns det ett antal frågor som ännu inte har besvarats fullt ut, och jag skulle vilja ha ytterligare förklaringar
angående vissa punkter.

Brian Simpsons frånvaro visar att frågan definitivt ännu är aktuell, och att konsekvenserna av ett sådant
utbrott är omöjliga att förutsäga och kan bli omfattande när det gäller våra medborgares rörlighet, men också
i ekonomiskt hänseende om situationen drar ut på tiden. Detta visar också att vi i själva verket inte kan
utesluta möjligheten att något liknande kan hända inom loppet av några veckor, t.ex. mitt under sommarens
höjdpunkt, och att man återigen blir tvungen att stänga luftrummet.

Följaktligen måste vi fortsätta att sträva efter strukturella åtgärder för att förbättra effektiviteten inom luftfarten
och inom transportsystemet i allmänhet – jag återkommer strax till detta – men vi bör också sträva efter en
bättre krishantering. Alldeles nyss talade ni om att inrätta ett slags samordningscell. Under veckan kommer
denna fråga att klargöras ytterligare.

Skulle ni redan nu kunna ge några ytterligare upplysningar om vad slags ansvarsområde ni planerar för denna
samordningscell? Exakt vilka kommer dess främsta uppgifter att bli? Händelserna i april har visat helt tydligt
att samordningen mellan de berörda parterna – som t.ex. flygplatser, flygbolag och reseföretag – kommit
till korta, och att det inte finns någon mekanism för att informera berörda parter om vad de ska göra i sådana
situationer. Inte heller de strandsatta resenärerna vet i själva verket vilka deras rättigheter är.

Följaktligen anser jag att vi behöver en europeisk förberedelseplan för att möjliggöra att rätt beslut kan fattas
snabbt, och att rätt kontakter kan utvecklas. I själva verket gäller detsamma för hemsändning av resenärer.
I en situation där tiotusentals människor berörs bör ett system inrättas någonstans för att underlätta detta.

Passagerares rättigheter är en mycket viktig faktor. EU har genomfört en hel del arbete på detta område,
vilket ska välkomnas. Som ni emellertid vet finns det luckor i lagstiftningen. Det gäller flygbolag i tredjeländer
som i själva verket inte faller under vår lagstiftning, och därför rekommenderar jag att dessa slags rättigheter
ska integreras i våra luftfartsavtal med tredjeländer. Jag anser också att vi behöver övervaka hur
medlemsstaterna tillämpar denna typ av lagstiftning. Så sent som i veckan fick vi höra att de italienska
myndigheterna har bötfällt flygbolaget Ryanair. Det är positiva nyheter, men vad sker i andra medlemsstater?
Kan vi få en uppskattning av detta?

Givetvis finns det också åtskilliga strukturåtgärder, men jag ska inte uppehålla mig alltför länge vid dessa:
t.ex. det gemensamma europeiska luftrummet som håller på att konstrueras, och järnvägarna. Järnvägen har
emellertid inte visat sig vara något genomförbart alternativ. Orsakerna till detta är många: det beror dels på
att det finns flera olika system och dels på andra omständigheter som t.ex. frånvaron av ett integrerat
biljettsystem. Enligt min mening är även detta en mycket viktig fråga, herr kommissionsledamot. Därför
återstår en hel del att göra, men ni har vårt stöd i detta arbete.
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Gesine Meissner, för ALDE-gruppen. – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot! Vi har redan haft en
debatt om askmolnen och de problem som dessa orsakade för luftfarten precis efter vulkanutbrottet.

Vi har observerat många olika saker i den här krisen. En observation är att luftfarten verkligen är viktig för
transportsektorn, eftersom det inte bara är passagerarna som strandas, utan även varutransporter blir
problematiska. Till exempel stannade BMW:s produktion av i Tyskland på grund av uteblivna leveranser. Vi
har även observerat att vi behöver alla transportsätt, inklusive luftfarten. Ytterligare en observation är att det
innebär en betydande kris för flygbolagen att inte kunna flyga under flera dagar. Ett avbrott på fem dagar
kunde man klara av, enligt flygbolagen själva. Ett avbrott på tjugo dagar skulle kanske däremot ha orsakat
en kollaps inom hela sektorn under en ganska lång tid. Enligt flygbolagen behöver vi inte tala om ersättningar
riktigt ännu, men om krisen hade varat längre hade detta varit nödvändigt.

Passagerarnas rättigheter har varit föremål för skiftande inlägg från olika talare. Regeln att allt kan göras för
passagerarna har satts på prov, även i sådana här extrema fall, beträffande den information och ersättning
som de behöver och som är förenlig med vad vi ursprungligen har fastställt här.

Det är fortfarande särskilt två punkter som jag vill gå in på närmare. Den första gäller det gemensamma
europeiska luftrummet. Det faktum att vi inte har något gemensamt europeiskt luftrum blev mycket tydligt
även denna gång. Givetvis skulle ett gemensamt europeiskt luftrum inte ha förhindrat vulkanutbrottet, det
vet vi alla, men vi skulle helt klart ha kunnat genomföra en smidig evakuering av passagerarna på ett bättre
sätt. Vi har utnämnt en samordnare för funktionella luftrumsblock, förstås. Han påbörjar nu sitt arbete och
vi hoppas alla innerligt att detta arbete relativt snart kommer att leda till ett gemensamt europeiskt luftrum.
Frågan är hur lång tid det kommer att ta tills vi faktiskt når dit. Kanske är det inte möjligt att ge ett exakt svar
på detta.

Vi har också tidigare diskuterat om bättre europeisk samordning av järnvägssektorn – något som vi länge
har väntat på och på pappret också har haft – skulle kunna hjälpa passagerare att komma snabbare hem.
Även här har vi ganska tydligt observerat var våra svårigheter ligger.

Jag vill nu gå vidare till min slutliga fråga: Har vi bra krishanteringsinstrument för fall som dessa? Vi har
institutet i London, som egentligen finns till för att informera om jordbävningar men som sekundärt även
har hand om vulkanutbrott. Detta institut har framställt datorprognoser som bygger på
andrahandsinformation och fått kritik för det. Vad kan vi lära oss av andra delar av världen där vulkanutbrott
är mer vanliga, till exempel Förenta staterna, Indonesien och övriga länder? Vilka andra åtgärder vidtar de?
Enligt min information är de bättre rustade för sådana här situationer. Kanske hade vi inte planerat att något
liknande kunde hända i Europa, men då måste vi dra lärdom av det som skett. Vi är en högteknologiskt
utvecklad kontinent, vi har massor av möjligheter, och forskare från exempelvis Tyskland har efterlyst ett
specialiserat övervakningsnätverk för aerosoler, dessa finfördelade partiklar som vulkanaska innehåller. Vad
anser ni att vi kan göra ytterligare? Hur kan vi förbättra vår teknik med tanke på luftfarten, människorna och
våra varor?

Eva Lichtenberger, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Fru talman! Att stänga Europas luftrum var utan tvekan
en nödvändig, förebyggande säkerhetsåtgärd. Både efteråt och innan luftrummet stängdes på nytt borde
dock en mer lämplig metod för att hantera problemet ha använts. Tyvärr måste jag säga att man här tydligt
misslyckades, inte bara med samordningen av åtgärder, utan också med analyserna och respekten för
passagerarna. Även i det andra skedet behandlades de passagerare som blev uppehållna på grund av
nedprioriterade flygningar mycket opassande, och detta måste först och främst förbättras. Jag undrar när
det faktiskt kommer att införas planer för detta.

Herr kommissionsledamot, ni har inte gett något utförligt svar på frågan om finansiering och potentiell
ersättning för flygbolagen. Detta är en central fråga, eftersom den hela tiden fortsätter att diskuteras. Exakt
hur ska detta då lösas? Vem exakt är det som ska få ersättning? Flygbolagen? Låter de i sin tur pengarna gå
vidare till passagerarna? Kommer till exempel affärsidkare som har missat viktiga möten att få ersättning?
Kommer en återförsäljare eller ett företag som tvingats vänta på reservdelar att få ersättning? Varför ska bara
flygbolagen få ersättning? Jag anser att detta inte är motiverat, om man jämför med de ekonomiska följderna
av denna kris. Vi behöver dessutom ta hänsyn till att EU-medborgarna faktiskt har bidragit med långsiktigt
stöd till flygbolagen genom att skatten på flygfotogen har slopats, vilket i princip förstås innebär att de redan
får stöd.

Denna fråga är fortfarande obesvarad och jag väntar mig ett svar från er.
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Roberts Zīle, för ECR-gruppen. – (LV) Tack, fru talman! Jag bör väl börja med att tacka kommissionsledamot
Siim Kallas för hans uthållighet under dessa fem dagar. Vi kanske menar att de första två eller tre dagarna
hade kunnat vara lite mer produktiva, men på det hela taget anser jag att kommissionsledamöterna har utfört
sitt arbete oerhört väl. Inom ramen för det gemensamma europeiska luftrummet har rådets beslut syftat till
att starkt uppmuntra åtgärderna för att utnämna samordnare för funktionella luftrumsblock och insatserna
av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. Även många andra åtgärder har snabbt vidtagits. Jag anser att det
samtidigt har varit mycket viktigt att vidmakthålla den bestämmelse i den nuvarande lagstiftningen som
fastställer att medlemsstaterna ska fatta beslut om huruvida vissa delar av luftrummet ska öppnas eller stängas.
Detta bygger på vår förståelse för näringslivets och politikens olika intressen och respekt för passagerarnas
rättigheter. Om vi nu, Gud förbjude, skulle föreställa oss att det inträffade en olycka och kommissionen eller
den ansvariga EU-institutionen skulle ha utökat sina befogenheter, då skulle en mycket viktig fråga uppstå
– inte om hur stora branschens förluster var, utan om vem som bar ansvaret för de felaktigt fattade beslut
som bidragit till att olyckan kunde inträffa i en viss del av EU-medlemsstaternas luftrum. Situationen skulle
då vara annorlunda. Följaktligen anser jag att vi bör dra vissa slutsatser av den här relativt kritiska situationen.
Som sagt har flera åtgärder vidtagits på kort tid, men precis som Saïd El Khadraoui tidigare nämnde i fråga
om passagerarnas rättigheter har naturligtvis flertalet lågprisbolag ignorerat passagerarnas rättigheter (här
talar vi inte om flygbolag i tredjeländer, utan om flygbolag i EU-medlemsstater) och i princip övergett sina
passagerare under fem dagar och nätter. I själva verket är de vinnarna, eftersom de sparar pengar. Inom
ramen för passagerarnas rättigheter, såsom de för närvarande är gällande i EU, kvarstår detta att reda ut. En
annan utmaning på lång sikt i flera europeiska stater är bristen på anslutningar till Centraleuropa med hjälp
av andra transportmedel. Tack.

Jacky Hénin, för GUE/NGL-gruppen. – (FR) Fru talman! Först av allt anser jag att det är viktigt att påpeka att
försiktighetsprincipen i detta fall, som i andra fall, måste komma i första hand, eftersom människors liv står
på spel. Om denna princip ska ha företräde får tillämpningen av den inte ge upphov till extrema beslut som
kan leda till att medborgarna uppfattar försiktighet som dåraktighet.

Därför är frågan här varför vi bara har tagit hänsyn till en gammal virtuell matematisk och meteorologisk
modell och ignorerat pilotförbundens rekommendationer om testflygningar och väderballonger? Om vi
hade gjort annorlunda, skulle vi kanske ha kunnat undvika denna totala förlamning av flygplatser och det
kaos som följde.

VIP-personerna har alltid behandlats väl, men ett stort antal EU-medborgare sveks av hela världen, inklusive
deras egna regeringar.

Avslutningsvis vill jag upprepa min begäran om en parlamentarisk undersökningskommitté, för att få klarhet
i det bedrägeri som vissa personer har varit inblandade i under den här krisen.

Juozas Imbrasas, för EFD-gruppen. – (LT) Jag vill inte upprepa det som redan har sagts av flera talare angående
följderna av den isländska vulkanen, stängningen av luftrummet och de förluster som uppstod för flygbolag
och konsumenter, det vill säga de passagerare som blev inspärrade på flygplatserna. Jag är glad över att i dag
få höra att det snart kommer att fattas beslut om att inrätta ett gemensamt europeiskt luftrum och att en
luftrumssamordnare påbörjade sitt arbete redan i maj, enligt kommissionsledamoten. I dag är vi dock inte
säkra på om vi kommer att kunna samordna sådana instabila situationer eller liknande situationer i framtiden,
och jag anser därför att vi bör fundera på hur vi ska utveckla och ägna större uppmärksamhet åt andra,
alternativa transportmedel och transportsätt för passagerare, till exempel järnvägstrafiken, som den tyska
parlamentsledamoten nämnde. I vår region, Östersjöregionen, som utgörs av Litauen, Lettland och Estland
(i hörnet av nordöstra Europa), har den här situationen med vulkanutbrottet särskilt tydliggjort vårt behov
av bra järnvägstrafik. Jag tänker här på projektet Rail Baltica. Jag förstår att andra europeiska regioner mycket
väl kan ha samma problem och att situationen där kanske inte är bättre (är den det?), men i dag talar jag om
min region och vi skulle vilja ha möjlighet att nå Väst- och Centraleuropa via Polen, när Polen har anslutit
sig till vår järnväg. I annat fall kommer vi att vara isolerade från EU:s transportsystem. Andra länder har
järnvägar och eventuella biltåg, men våra tre baltiska stater har inte detta ännu. Därför vill jag fråga
kommissionsledamoten om lämpligt genomförande av alternativa transportprojekt redan nu eller inom en
snar framtid kommer att ägnas tillräcklig uppmärksamhet. Med hjälp av EU har vi möjlighet att samla den
politiska vilja som krävs för att se till att det finns alternativa transportmedel för passagerarna, så att vi kan
undvika följder av detta slag i andra, liknande krissituationer.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Fru talman! Jag vill tacka Siim Kallas för hans närvaro och för det
arbete som han har lagt ned under denna problematiska tid.
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Den här debatten har varit nödvändig, och tyvärr tror jag inte att den kommer att bli den sista i sitt slag. Jag
vill bespara er alla eventuella upprepningar av statistik över denna allvarliga händelse och den negativa
inverkan som den haft på ekonomin. Jag vill bara att vi ska minnas dem som drabbades.

I första hand var detta passagerarna. Tio miljoner människor blev kvar utan flyg eller vägledning om vad de
skulle göra. Följderna för passagerarna var så omfattande att direktivens och förordningarnas bestämmelser
inte kunde skydda dem. Ansvarsbefrielse i avtal gällande katastrofsituationer eller force majeure lyfter fram
behovet av en gemensam fond för att hantera följderna av globala katastrofer liknande den som orsakades
av vulkanen.

Nu kommer jag till flygbolagen. Flygbranschens samarbetsorganisation IATA beräknade en förlust på
1 700 miljoner euro världen över. De europeiska flygbolagens samarbetsorganisation AEA uppskattar
förlusterna till 850 miljoner euro på europeisk nivå. Denna motgång var allt som krävdes för att det skulle
uppstå en spiralformad kris som gör att många flygbolag hotas av nedläggning.

Ytterligare ett offer har varit turismen. Följderna för turismen har varit förödande. Först på grund av att avtal
annullerades som hade ingåtts på förhand, vilket är vanligt i denna sektor. Sedan på grund av osäkerheten,
som har gett upphov till förändrade bokningsmönster.

Detta är min diagnos. Det kan bara finnas en slutsats: EU-institutionerna har inte de medel som krävs för att
effektivt hantera en kris av denna omfattning.

Nu kommer jag till kritiken, eftersom kritik är nödvändig och oundviklig, självkritik om så krävs. Ingen kan
rentvås, eftersom alla involverade handlade bristfälligt, sent och ineffektivt, i vissa fall utan egna felsteg.
Medlemsstaterna kan inte rentvås, eftersom de trots sina befogenheter att fatta beslut inte lyckades vidta
åtgärder. EU-institutionerna kan inte rentvås, eftersom det dröjde fyra dagar innan de reagerade och deras
reaktion, som syftade till att åberopa säkerhet som prioritet, dessvärre inte frambringade lugn, utan
handlingsförlamning.

Jag vill nu diskutera kommissionens svar. I dag upprepar kommissionen på nytt de åtgärder som den tidigare
har meddelat oss. Enligt min åsikt är dessa åtgärder förnuftiga, men det saknas klarhet i fråga om tidsplanen
för att vidta dem.

Vi talar inte om någonting som skett i det förflutna. Än i dag finns det ett potentiellt hot att flyg kan bli
inställda, och det är oroväckande att vi är beroende av luftströmmar. Jag vet att vi inte kan slåss mot naturens
krafter. Det sade redan en känd spansk sjöman om ett stort sjöslag som vi förlorade.

Krisen kommer inte att hjälpa oss att vidta åtgärder. Medlemsstaterna kommer att vara motvilliga till att
tillhandahålla resurser. Men om vi snålar kan den här vulkanen komma att göra mer skada för den europeiska
ekonomin än vad vi räknat med.

Jag ber kommissionen att vara beslutsam, och jag ber rådet att snarast ge sig i kast med behovet att fatta
beslut. Jag ber alla att vara generösa och genomföra alternativ för att kompensera institutionernas oförmåga.
Jag anser inte att kommissionen eller rådet bär ansvaret, men vi måste erkänna den diagnos som visar att
institutionerna i deras nuvarande form inte har kunnat hantera en kris av sådan betydelse och omfattning
som denna.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Fru talman! Jag vill tacka kommissionsledamot Siim Kallas för hans arbete
under de senaste fem dagarna och säga att den kris som orsakades av askmolnet från den isländska vulkanen
har lärt oss flera saker. Förutom två extra möten i rådet, som den spanske ordföranden kallade till på inrådan
av kommissionen, har krisen lett till ett stopp av rörligheten i Europa och så sent som i går måste ytterligare
delar av det europeiska luftrummet stängas i Irland och Storbritannien.

Det första vi har lärt oss är att krisen har påverkat hela sektorn, inte bara flygbolagen utan även flygplatserna.
Vi gratulerar kommissionen till dess omfattande synsätt i fråga om följder och bistånd, vilket är ett resultat
av Siim Kallas, Joaquín Almunias och även Antonio Tajanis arbete, som har tagit hänsyn till följderna för
turismen och byråerna. Vi välkomnar denna inställning av kommissionen.

Vi visste redan innan att ett gemensamt europeiskt luftrum var nödvändigt, men nu vet vi att det är brådskande.
Av denna anledning måste vi nu definitivt utnämna en samordnare – en mycket kompetent före detta kollega
till oss – och naturligtvis avlägsna de hinder som fortfarande finns i rådet.

Vi måste även snarast införa det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar), som utgör grundvalen
för det gemensamma europeiska luftrummet, jämte garanterad finansiering. Skulle kommissionen kunna
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tala om vilket motstånd eller vilka reservationer den iakttagit vid rådets möte den 4 maj? Vi måste få veta.
Vi har även intrycket av att det finns medlemsstater som öppnar upp sitt luftrum mer än andra, vilket inte
är bra i en så konkurrenspräglad sektor som lufttransport.

Trots att parlamentet med stor återhållsamhet från rådets sida alltid har prioriterat passagerarnas rättigheter
och många gånger upprepat detta har nu behovet av att granska tillämpningen av dessa bestämmelser blivit
tydligt. Kommissionen måste vara obeveklig mot de lågprisbolag som har spridit förvirring genom att ljuga
för passagerarna och allmänheten. Nödvändiga sanktionsförfaranden måste naturligtvis följa.

Jag uppmanar er också, herr kommissionsledamot, att inleda det pilotprojekt som min grupp föreslagit inför
2010 års budget och som syftar till att placera ut konsumentorganisationer på flygplatserna, för att underlätta
nödvändiga åtgärder för passagerare och konsumenter mitt i den allmänna förvirringen.

Vissa av oss kämpar redan för järnvägsnät, transeuropeiska nät, som ett alternativt transportsätt med betydande
genomslagskraft, något som höghastighetstågen AVE i Spanien har visat, till exempel mellan Barcelona och
Madrid. Vi vet nu att vi snarast måste bygga ett andra, alternativt transportsystem, på samma sätt som man
förståndigt nog gör i fråga om el- och telekommunikationsnät. Översynen av de transeuropeiska näten och
de finansiella utsikterna måste därför vara mer ambitiös.

Marian Harkin (ALDE). – (EN) Fru talman! Mitt specifika perspektiv i denna debatt gäller inverkan på de
mer perifera flygplatserna och de flygbolag som redan har ekonomiska svårigheter.

Jag bor på en ö som ligger bakom en annan ö, avsides beläget i Europa. Våra perifera flygplatser och våra
flygbolag är särskilt viktiga för vår kommunikation och rörlighet. Det finns flera regionala flygplatser på
Irlands västkust: Donegal, Sligo, Ireland West Airport Knock, Shannon och Kerry. Med tanke på vår närhet
till Island och vår östatus har vi extra allvarliga problem att ta itu med på grund av askan.

Med hänsyn till perifera flygplatser anser jag att kommissionen fullt ut bör främja internationella linjer med
allmän trafikplikt i form av anslutningar från perifera flygplatser till knutpunkter. Medlemsstaterna bör även
ges möjlighet att verkligen vara flexibla när det gäller statligt stöd till perifera flygplatser. Många flygbolag
har redan finansiella svårigheter och kan tvingas lägga ned sin verksamhet på grund av krisen. Vi får inte
lura oss själva. Det här kommer inte att vara över vilken dag som helst. Det här kommer att leda till förlorade
arbetstillfällen inom luftfartssektorn och följaktligen till mindre konkurrens på marknaden. Vi måste på
allvar undersöka hur EU kan spela en konstruktiv roll, både med hänsyn till en rättvis fördelning av finansiellt
stöd och till de krishanteringsinstrument som vi har att tillgå.

Slutligen är det viktigt att inse att den nuvarande lagstiftningen infördes för att stoppa flygbolagen från att
ställa in flygningar när det passade dem. Nu är vi dock i ett läge där luftrummet är stängt och flygbolagen
inte kan flyga. De finansiella bördorna är mycket omfattande för alla aktörer – passagerare, flygbolag och
flygplatser. Frågan är vem som är ansvarig och vem som ska bära de finansiella bördorna.

Isabelle Durant (Verts/ALE). – (FR) Fru talman! Det här nya vulkanutbrottet ställer oss inför samma problem
som vi har haft tidigare. Därför skulle jag vilja ta steget vidare från krishantering och samordningssystem,
där en utveckling har skett, och liksom andra före mig framhålla driftskompatibilitet och järnvägens
bokningssystem. Landtransporterna, och i synnerhet järnvägarna, måste lättare kunna fylla lufttransportens
plats när den senare inte går att använda. Det är inte bara vulkaner som kan ta den ur drift, flygförbud kan
utfärdas även av andra orsaker.

När det gäller något än mer strukturellt skulle jag dock vilja ställa en fråga om sektorns egen risktäckning i
en sådan här kris – och då menar jag en som sektorn själv står för. Jag anser att det snabbt kommer att visa
sig att budgeten inte håller för att ge statligt stöd när det uppstår problem. Det kommer också att leda till en
oacceptabel diskriminering mellan flygbolag och andra aktörer inom flygsektorn, som skulle ställa samma
krav, och i slutändan även mellan dem som skulle få ta emot denna eventuella hjälp och dem som inte skulle
få det.

Med tanke på flygbolagens storlek måste vi göra samma sak som vi gjorde inom banksektorn och ta fram
vettiga regler för dem, regler som skulle göra dem tvungna att teckna någon sorts obligatorisk försäkring.
Med en sådan försäkring skulle de kunna täcka den här sortens risker med hjälp av en gemensam reserv där
kostnaderna fördelas. De skulle då inte behöva be medlemsstaterna att försäkra dem gratis, särskilt som
flygbolagen redan i dag är befriade från skatt på fotogen och flygbiljetter.

Slutligen måste vi också se till att flygbolagen i vederbörlig ordning kompenserar sina passagerare, men utan
att låta skattebetalarna stå för räkningen.
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Jacqueline Foster (ECR). – (EN) Fru talman! Vi känner alla till de förfärliga störningar som det vulkaniska
askmolnet har orsakat och fortfarande orsakar. Fler än 100 000 flygningar har ställts in och omkring tolv
miljoner passagerare har inte kunnat resa som planerat. Varor och last har försenats eller inte kunnat
transporteras alls och både stora och små företag har påverkats. Våra europeiska flygbolag och flygplatser
har drabbats av katastrofala ekonomiska förluster. Enbart de europeiska flygbolagen ska ha förlorat mer än
två miljarder euro.

En sak är uppenbar mitt i detta kaos: att flygtransporten är enormt viktig för den europeiska ekonomin och
att vi som individer är beroende av en blomstrande och effektiv flygbransch där besättningens och
passagerarnas säkerhet kommer i första rummet. Jag välkomnar kommissionens beslut att agera
handlingskraftigt efter det obligatoriska flygförbudet inom den europeiska flygtransportsektorn.

Kommissionen har medgett att man inte bara måste beakta ekonomisk kompensation utan att man även
behöver snabba på införandet av Sesar-åtgärderna. Som regel anser jag att staten inte bör stödja branscher
på ett konstlat sätt. Alla känner till och accepterar att risker är en del av att driva företag. Det här handlar
dock om ytterst ovanliga omständigheter. Vi har inte sett sådana ihållande störningar i branschen med sådana
enorma ekonomiska förluster sedan 11 september, men trots de ekonomiska svårigheter som alla
medlemsstater står inför just nu uppmanar jag dem att stödja planerna på att hjälpa en bransch som helt
enkelt inte klarar ytterligare förluster.

Nu återstår frågan om vad man kan och bör göra i framtiden för att hantera liknande kriser. För det första
måste flygbolagen delta i diskussionerna om eventuella stängningar av luftrummet från början. För det andra
måste Sesar-paketet utvecklas på ett vettigt sätt. Jag är fortfarande kluven till att inrätta en nätförvaltare. Jag
är inte emot idén helt men anser att det återstår en del frågor att lösa. Vilken skulle till exempel nätförvaltarens
exakta roll bli? Vem skulle denna person vara ansvarig inför? Hur skulle det förbättra den nuvarande
situationen? Herr kommissionsledamot, jag ser fram emot en seriös debatt i frågan innan man inför någon
lagstiftning. Ett reflexmässigt agerande skulle kunna bli mer skadligt än det var meningen.

Det vore också klokt att titta på Nordamerika och andra platser för att se hur de hanterar problemet med
vulkanaska. I Storbritannien tillämpar vi samma direktiv som ICAO, men amerikanerna använder en annan
metod för att beräkna askans riktning. De tycks tillämpa ett mer välanpassat tillvägagångssätt och jag tror
att vi kan lära oss något av dem.

Vi ska dessutom komma ihåg att när EU fattar beslut om att stänga luftrum inom EU upphör inte effekterna
av sådana beslut vid våra gränser och vi måste då föra diskussioner med de övriga ICAP-länderna.

Slutligen har vi som europeiska beslutsfattare ett ansvar att utveckla en genomförbar och långsiktig strategisk
vision för flygtrafiken i EU, där vi även måste ta hänsyn till den internationella aspekten. Vi bör stödja
upprättandet av åtgärder för att förbättra riskhantering, som innebär att man kan fastställa motiverade
kompensationskrav utan att konkurrensen blir snedvriden, liksom att man främjar välbalanserade,
kostnadseffektiva strukturella reformer.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) När luftrummet stängdes efter den isländska vulkanens utbrott i april fick vi
bekräftat att flygtransporten är ytterst känslig för olika restriktioner i flygförhållandena. Inte bara moln med
vulkanaska utan även stora mängder snö, virvelvindar, tjock dimma och andra väderfenomen innebär att
flygbolagen har mycket svårt att hålla reguljärflyget i gång.

Ansvarsfulla flygbolag tecknar därför flera försäkringar hos försäkringsbolag och dessa ska täcka bolagens
ekonomiska förluster vid oförutsedda händelser. Kostnaderna för denna flygbolagsförsäkring ingår förstås
i priset för flygbiljetterna. I flygbiljettens pris ingår även att flygbolaget ska ge passagerarna nödvändig service
och ordna alternativ transport om en oförutsedd händelse inträffar.

Herr kommissionsledamot, jag vill framhålla och än en gång upprepa att passagerarna, som en del av priset
för flygbiljetten, betalar för att flygbolagen driftsmässigt ska kunna hantera de problem som uppstår om en
oförutsedd händelse inträffar och för att flygbolagen senare ska kunna kräva lämplig ersättning från
försäkringsbolaget för den uppkomna förlusten.

En vanlig EU-medborgare som inte direkt använder sig av flygtjänsterna har inget med det att göra. Därför
är det mycket olämpligt att överlåta sådana flygbranschförluster på EU:s medlemsstater. Därför är det i sin
ordning att regeringar som sköter sina angelägenheter på ett klokt sätt inte vill gå med på dessa absurda krav.
Om det är någon som ska ersätta flygbolagen för de inskränkningar som orsakades av ytterst ovanliga
väderförhållanden borde det vara deras försäkringsbolag. De måste uppfylla sina kontraktsskyldigheter inom
den ram som anges i försäkringen.
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Så fungerar det trots allt för alla EU-medborgare. Om deras hus brinner ner eller om is har sönder taket, så
får de endast ersättning från sitt försäkringsbolag, om de nu har tecknat en hemförsäkring. De får inte ett
nytt hus eller en bättre bostad från ett flygbolag eller från någon regering inom EU.

Varför ska de då bidra till att ersätta flygbolagens förlorade vinster? Det vore verkligen absurt. I ett sunt
företagsklimat är det därför inte motiverat att flygbolag får något stöd alls av detta slag från EU:s regeringar,
och därmed från EU:s medborgare.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) I april lamslog ett vulkanutbrott flygtrafiken i det europeiska
luftrummet. Händelsen, som förstås inte orsakades av någon människa, påverkade både passagerare och alla
europeiska flygbolag negativt. På dussintals flygplatser lämnades passagerarna åt sitt öde och de fick ingen
information om när flygen skulle börja gå igen. Den enda relativt tydliga informationen bestod av meddelanden
om att fler delar av luftrummet skulle stängas.

Även om inte någon kan få skulden för naturkrafterna och deras påverkan på vårt vardagsliv bör vi ställa
frågor om denna situation och bilda oss en uppfattning om hur EU:s institutioner agerade, eftersom de har
ansvar för frågor som till exempel att garantera flygpassagerarnas säkerhet.

Tyvärr anser jag att deras agerande hade stora brister och kom försent i den aktuella händelsen. Det totala
kaoset som passagerarna upplevde i flygtrafiken och den totala bristen på information om när flygen skulle
börja gå igen får trots allt EU:s institutioner, däribland huvudsakligen Europeiska kommissionen, att framstå
i mycket dålig dager. Därför skulle jag vilja veta vad kommissionen tänker göra om det blir ett nytt
vulkanutbrott i framtiden. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att förhindra att en situation
som lamslår nästan hela Europa uppstår och, framför allt, för att förbättra informationsflödet till passagerarna,
vilket hittills har varit alltför bristfälligt? De åtgärder som kommissionen nyligen föreslog är tyvärr inte
tillräckliga.

Spyros Danellis (S&D). – (EL) Herr kommissionsledamot! När två stora flygplatser, i London och Amsterdam,
stängdes i går på grund av ett nytt askmoln insåg man att flygförbudet i april inte var resultatet av en osannolik
händelse utan långsiktiga efterverkningar som aldrig kunde upprepas. Dessutom säger Brian Simpsons
frånvaro från kvällens debatt mycket mer än hans närvaro skulle ha gjort.

Vi går igenom en svår period ekonomiskt sett som för med sig flera fusioner inom flygsektorn och som
präglas av osäkerhet för flygbolagen och deras anställda. Under tre dagar i april förlorade den internationella
branschen 400 miljoner US-dollar per dag, vilket hotade att skjuta åtgärderna för att omstrukturera de
finansiellt svagare flygbolagen i Europa i sank. Det man säkert vet är att det nu som då saknas lämpliga
institutionella verktyg för att bedriva riskanalys på europeisk nivå och för en särskild metod för att behandla
all information som står till medlemsstaternas och de europeiska myndigheternas förfogande.

Risken finns att den mycket skadliga oordning som vi upplevde under askmolnet upprepas och de åtgärder
som vidtas måste på institutionell nivå garantera unionens förmåga att ingripa på ett samordnat och överlagt
sätt i en sådan här kris. Därigenom kan den enorma olägenhet som en sådan situation innebär för miljoner
av passagerare samt de ekonomiska förluster som transportbolag och turistföretag lider begränsas.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Fru talman! Eftersom Irland inte har någon landförbindelse med
det europeiska fastlandet har irländska flygpassagerare utsatts för avsevärda svårigheter, mer än dem i någon
annan medlemsstat vågar jag påstå. I veckan reste jag till exempel själv till Strasbourg landvägen och fick ta
färja till Wales, bil till Folkestone och tåg till Strasbourg. Jag tar upp det eftersom det är typiskt för de många
resor som irländska personer har tvingats göra under de senaste veckorna.

EU:s transportministrar har fastställt tre olika flygzoner som grundas på hur säkerhetsrisken för flygplanen
ser ut. Jag vill nämna att mer än 300 000 flygtimmar har ägt rum sedan den tredje zonen infördes. Det är en
glädjande utveckling men ytterligare åtgärder behövs förstås fortfarande.

Jag stöder helhjärtat insatserna för att idén med ett gemensamt europeiskt luftrum snart ska genomföras. I
Madriddeklarationen, som antogs av det spanska ordförandeskapet i februari, fastställdes en färdplan för att
genomföra denna åtgärd. Jag är säker på att kommissionsledamot Siim Kallas, som är med oss i kväll, kommer
att gå i spetsen för den.

Eurocontrols roll måste också granskas noggrant. Organisationen måste ges befogenhet att utfärda
bestämmelser till skillnad från den samordnande roll som den för närvarande har. Så sent som i går nåddes
en överenskommelse mellan Irland och Storbritannien för att man ska kunna minska avbrott i flygresandet.
Det var en välkommen utveckling.
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(GA) Vulkanaska tar inte hänsyn till några politiska eller fysiska gränser och denna incident påminde oss än
en gång om naturens kolossala krafter. Det framstår således tydligt att en gemensam politik för flygtransporten
i EU:s luftrum verkligen behövs. EU:s roll måste stärkas som en följd av den här krisen.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Konsekvenserna av krisen som orsakades av vulkanaskan hade en negativ
effekt på transportsystemet i hela Europa när aska från vulkanutbrottet gjorde så att fler än 100 000 flygningar
fick ställas in, vilket störde tio miljoner passagerares resor. Krisen drabbade EU:s östra medlemsstater särskilt
hårt då de blev fullständigt isolerade från Västeuropa och de hade ingen möjlighet att välja alternativa
transportsätt, till skillnad från andra medlemsstater i EU. Det visar återigen hur viktigt det är att vi utvecklar
infrastrukturen inom transporten, utvecklar det transeuropeiska transportnätet och att vi skapar ett system
med alternativa transportmedel, både för att transportera varor och passagerare. Därför måste vi införa ett
effektivt transportsystem för passagerare som inte är så beroende av flygtransport, utan som till största delen
utgörs av andra alternativa transportformer, särskilt för transporter i Centraleuropa. Vi måste skapa ett
transportsystem som inte bara skulle se till att passagerartransporten fungerar effektivt utan ett system som
även innebär att ekonomin fungerar smidigt. Jag samtycker till de idéer som nämns om att genomföra nya
förbindelser och därför uppmanar jag er att stödja projektet med europeiska järnvägskorridorer för
konkurrenspräglade godstransporter. Det skulle innebära en förbindelse mellan de baltiska staterna som
nämns och andra västeuropeiska länder och att ett mervärde skapas för hela gemenskapen. Om det här
projektet genomförs skulle regionens invånare dessutom ha ett alternativ till flygtransporten.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Fru talman! Jag ska tala om turism som är en mycket viktig sektor för
Kanarieöarna, som tar emot omkring tolv miljoner turister varje år. Om det är något som turismen behöver
så är det visshet. Situationer som den vi just har upplevt – och som kan upprepas – får dramatiska konsekvenser
för denna sektor som är strategiskt viktig för Kanarieöarna.

Det är inte bara flygbolag, flygplatser och researrangörer som har drabbats av förluster, utan även hotell,
biluthyrningsföretag, restauranger och servicebranschen i allmänhet har lidit enorm skada. Mellan den 15
och den 23 april ställde man in 313 818 flygstolar på resorna till Kanarieöarna. Det blev förluster på omkring
57,3 miljoner euro när turisterna inte kom. Det är förstås en betydande förlust.

Vi behöver omedelbara åtgärder när sådant här händer, som till exempel att man öppnar flygplatser på natten
utan ytterligare kostnader och att man tar hand om allmänheten, passagerarna, på rätt sätt. Men vi behöver
också ersättning.

Jag ska inte kritisera det som gjordes eller ta upp det som inte gjordes eller säga huruvida krisen hanterades
bra eller inte. Vi bör bara vara medvetna om att det kan hända igen och att vi måste vara förberedda på det.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot! Jag vill tacka för er orubblighet
när det gäller passagerarsäkerheten. De senaste dagarna har vi sett att det inte bara är inom den finansiella
sektorn som man spekulerar stort utan att några av flygbolagen också är beredda att sätta passagerarnas
säkerhet på spel. De har åtminstone pratat om det, men som tur är har de ännu inte agerat på ett sådant sätt.
Det handlar trots allt inte bara om passagerarna i luften utan även om de människor som befinner sig på
marken. Jag ber er att fortsätta att jobba för det ändamålet. Jag ber er också att fortsätta arbeta för att
passagerarna ska få information och att deras rättigheter ska tillgodoses.

Under de senaste dagarna har vi sett att alla inte har obegränsad tillgång till Internet. Telefonförbindelserna
fungerade inte, det gick inte att gå ut på Internet, och de personer som inte flyger i business class regelbundet
som vi här i plenum gör, nämligen turister och äldre personer, fick knappt någon information alls. Jag ber
er att fortsätta att jobba på det problemet.

João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Fru talman! Den situation som skapades av vulkanutbrottet på Island har
visat vilka avsevärda följder som en viss typ av naturfenomen – som lyckligtvis är ovanliga, men bevisligen
inträffar då och då – kan få för ekonomin och samhället. Situationen visade än en gång tydligt hur viktigt
det är att ha en förebyggande hållning till dessa fenomen. I det här fallet innebär det att man bör sträva efter
att vidta sådana åtgärder som minskar följderna, inte att man ska hindra fenomenen från att inträffa eftersom
det förstås är omöjligt.

Det är emellertid inte befogat att med en förevändning om bättre krissamordning som svar på dessa fenomen
försöka blåsa nytt liv i en stor mängd initiativ. Jag syftar på initiativet för ett gemensamt europeiskt luftrum
och målet att göra den europeiska flygtrafikledningen till föremål för liberalisering och därefter privatisering.
Om det är något som den pågående krisen som orsakats av vulkanaska har bekräftat så är det vikten av att
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behålla flygtrafikledningen inom den offentliga domänen. Den sker i allmänhetens intresse och är, först och
främst, en grundläggande garanti för allmänhetens säkerhet.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det här
handlar om störningar i flygtrafiken och även om deras ekonomiska påverkan på flyget. Jag vill än en gång
framhålla att det allra viktigaste är EU-medborgarnas säkerhet.

Många åtgärder har vidtagits och det är nu dags att fundera över specifika alternativ samt att genomföra dem.
Det kan till exempel gälla en utvidgning av det transeuropeiska järnvägsnätet för höghastighetståg, som även
kan bidra till att koldioxidutsläppen minskar.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det finns 2 000
vulkaner i världen, av vilka 50 är aktiva. Detta är alltså inte bara ett europeiskt problem utan ett problem för
det internationella flygväsendet.

Vi måste med hjälp av forskningen klargöra exakt var riskerna ligger och var det kan finnas ett visst mått av
ansvarstagande. Jag skulle därför vilja ställa frågan till kommissionsledamoten och till Eurocontrol om att
kanske anförtro Europeiska forskningsrådet uppgiften att bedriva forskning för att vi ska kunna göra en
riktig riskbedömning? Det slutgiltiga ansvaret vilar alltid hos flygplanets kapten och konsumenterna uppmanas
också att fundera över om detta innebär någon risk för dem. Alla kan undgå risken helt enkelt genom att
välja bort flyget. Det är emellertid viktigt att hela frågan behandlas sakligt.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru talman! Joxer, en rollfigur som skapades av den stora irländska pjäsförfattaren
Sean O’Casey, tyckte hela världen var ”in a state of chassis”, och det står var och en fritt att se tecknen på att
så är fallet. Om vi tittar nedåt ser vi olja välla ut ur en oljekälla, vilket decimerar landskapet, om vi tittar uppåt
ser vi vulkanaska välla ut ur en vulkan, vilket decimerar flygbolagen, och om vi tittar rakt fram ser vi
lågkonjunkturen välla ut ur bankerna, vilket decimerar ekonomin.

Jag, som så många andra, har drabbats av vulkanaskan. Första gången jag skulle ta mig hem tog det mig två
dagar, och jag var tvungen att lifta en bit av vägen. Andra gången hann jag inte till det senaste
plenarsammanträdet för det tog mig en och en halv dag att ta mig till Bryssel och en och en halv dag att
komma hit. Men det jag lärt mig är att det är omöjligt att boka en biljett med Eurostar när man reser, för man
behöver sitt kreditkort för att boka och man behöver det för att få ut biljetten, vilket är omöjligt när man
befinner sig i transit.

Jag vill be kommissionen att använda sitt inflytande för att försöka få dem att använda samma system som
används för färjor och flygbolag.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Fru talman! Jag är inte den enda, men tack ändå. Jag vill bara tillägga att
vi behöver kunna använda all tillgänglig teknik för att mäta hur mycket aska det finns. Några dagar efter
stängningarna, vid ett besök hos Astrium i Toulouse, berättade man för oss om ett extremt detaljerat
informationssystem, som anger atmosfärens sammansättning via ett satellitnätverk, och vi undrar om denna
befintliga systematiska information användes, som dessutom kommer från ett europeiskt företag, nämligen
luft- och rymdfartskoncernen European Aeronautic Defence and Space Company? Kan kommissionen
redogöra för om man använde sig av detta eller om man överväger att använda sig av detta?

Siim Kallas, kommissionens vice ordförande. – (EN) Fru talman, ärade ledamöter! Tack så mycket för de många
intressanta och detaljerade kommentarerna till problemet med askan. Jag hade bara tre minuter på mig i
början. Nu kan jag utveckla detta under minst tio gånger så lång tid, men jag ska fatta mig kort, oroa er inte,
eller i alla fall inte vara alltför långrandig.

Jag måste säga att det har varit en verkligt spännande och ovanlig tid, och nu återkommer den igen. Det står
klart att vulkaner fortsätter att ha utbrott, såsom denna isländska vulkan har. Detta är en del av vardagen för
flygnäringen, men det handlar inte bara om vulkaner, utan även om åskväder, snö och sådana företeelser
som alla alltid stör flyget. De utgör en naturlig del av denna verksamhet, det måste vi ha helt klart för oss.
Ingen kan ensam ta ansvar för denna risk – inget flygbolag, ingen regering, ingen europeisk union. Jag vill
även säga att Europeiska unionen inte har någon domsrätt när det gäller regleringen av luftburen trafik. Det
har hittills anförtrotts internationella organ, liksom nationella myndigheter.

Att utesluta, förhindra eller förutse allt som kan hända inom flyget är omöjligt. Riskerna måste delas och
kunder som väljer att använda flygets tjänster måste vara beredda på – vilket vi alla måste – vissa förseningar
som, till exempel, om landningsbanan på Bryssels flygplats inte snöröjts eller något annat.
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När det gäller kritiken över att vi agerade sent och över vem som faktiskt agerade, så befann jag mig där på
Eurocontrol. Risken med askan är en verklig risk, och vi kan inte lova att vi slutligen kommer att finna
vetenskapliga lösningar på vilken storlek partiklarna kan ha utan att de anses vara farliga för motorer, eftersom
det inte finns någon som vill göra en sådan bedömning. Vi kan fastställa storleken på partiklarna och vi kan
bedöma molnet, men ingen vill göra en bedömning och säga att just denna aska inte längre utgör någon fara
för motorerna. Detta är väldigt komplicerat. Beslutet att stänga luftrummet togs helt i enlighet med befintliga
bestämmelser och tillsammans med alla relevanta institutioner som ansvarade för detta. Jag vill ställa följande
fråga till dem som nu frågar efter vilka som är ansvariga för att ha stängt luftrummet: vem skulle vara ansvarig
om luftrummet inte stängts och något hade hänt?

När Eurocontrol sökte finna andra förhållningssätt till askmolnet var det inte något lätt beslut som togs eller
några lätta diskussioner som hölls, eftersom det handlade om att besluta sig för att ta på sig ett enormt ansvar
för flygsäkerheten. Att skydda flygplan och liv måste gå först. Jag anser att det genomfördes förhållandevis
fort under omständigheterna, eftersom vulkanen var, och fortsätter att vara, mycket exceptionell och något
utöver det vanliga.

När det gäller framtiden är nyckelfrågan, som nämndes av någon, vad som händer i Indonesien och Förenta
staterna. Det finns ett ansvar som huvudsakligen vilar hos piloterna. I dagens Europa har piloterna en tendens
att ta avstånd från detta nya slags ansvar. Den europeiska lufttrafiken är mycket hektisk och det måste finnas
något slags kombination mellan större flexibilitet och tydliga uppgifter om möjliga hot och risker. Jag känner
inte till Indonesien, men i Förenta staterna är systemet mycket enkelt – där är det piloten som beslutar om
hur askan ska kringgås, och jag måste säga att det fungerar mycket bra. Men i Europa måste vi uppenbarligen
först skapa en gemensam hållning med avseende på vilken metodik som ska användas för att bedöma
eventuella risker.

När det gäller passagerare vill jag säga att vi alltid från kommissionens sida konsekvent och med eftertryck
angett att lagstiftningen om passagerarnas rättigheter måste följas. Detta är ett mycket tydligt budskap.
Återigen, tillämpningen av denna lagstiftning ligger hos medlemsstaterna, men som jag har förstått det så
har de flesta flygbolag och de flesta medlemsstater tagit denna fråga på stort allvar. Det finns flera olika
exempel och naturligtvis kommer även negativa exempel att dyka upp i kölvattnet på detta, men för det
mesta har de tagit det på allvar och vi planerar för en revision av passagerarrättigheterna. Vi ska sedan
definitivt göra en bedömning av hur försök att missbruka passagerarrättigheter och övertolkningar av
passagerarrättigheter ska hanteras. Generellt sett har lagstiftningen som handlar om passagerarrättigheter
fungerat mycket väl och logiken måste finnas där. Passagerarrättigheter innebär att passagerare omsorgsfullt
ska informeras och förses med nya resvägar eller pengarna tillbaka under dessa extraordinära omständigheter
– inte med kompensation. Det är ett annat ord.

Tack vare initiativet om ett gemensamt luftrum är ett gigantiskt program på väg för att strömlinjeforma
hanteringen av lufttrafiken, och jag kan inte klaga över samarbetet mellan medlemsstaterna under denna
specifika period. Transportrådet var mycket samarbetsvilligt och fattade många beslut, som under andra
omständigheter antagligen skulle ha tagit mycket längre tid. Jag kan verkligen inte säga att vi hade några
dåliga samarbeten med några medlemsstater när det gäller att förbereda och hantera detta extra ordinarie
transportråd.

När det gäller finansiering och finansiella konsekvenser är reglerna mycket enkla och tydligt beskrivna i det
dokument som förbereddes av tre kommissionsledamöter – Olli Rehn, Joaquin Almunia och undertecknad.
Det handlar om statligt stöd. Statligt stöd kan beviljas om medlemsstaterna anser att det finns tillräckliga
skäl att ge statligt stöd till ett flygbolag som hamnat i trångmål eftersom passagerarrättigheter och alla
medföljande kostnader måste täckas av flygbolaget. Om flygbolaget hamnat i en svår situation och en
medlemsstat anser att situationen verkligen är så svår, då kan statligt stöd beviljas, men innan statligt stöd
beviljas måste en mycket noggrann bedömning göras för att inte skapa förvrängningar och orättvisa fördelar
på marknaden. Detta var huvudbekymret även för flygbolagen och det är även kommissionens sak att inta
en rättvis hållning gentemot alla. Vår konkurrensavdelning kommer definitivt att granska alla eventuella fall
av statligt stöd mycket noga.

Jag vet inte om någon har ansökt om statligt stöd ännu på detta område eftersom, som jag nämnde i början,
flygbolag har beredskapsplaner.

Någon nämnde att de borde ha försäkringar. Även jag frågade dem om försäkringar. Försäkringar är nästan
omöjliga eftersom man inte kan beskriva produkten, eller man kan beskriva produkten, men det skulle bli
så dyrt att det är omöjligt att ha råd. De har beredskapsplaner för hur extraordinära omständigheter som
stör planeringen ska hanteras. Jag kan förstås, som ekonom, se att det inte finns plats för olika fantasier, som
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vad som ska föras in under förluster och vad som är ett riktigt tal. Det är ett enormt arbete att exakt definiera
vilka konsekvenser av vulkanaskan som kan presenteras som anspråk.

När det gäller alternativa transportmöjligheter kommer vi förstås att driva på. Vi kommer inom kort att ha
ett möte med transeuropeiska transportnätet där kommissionen kommer att trycka på för utvecklingen av
ett nytt nätverk för andra transportformer. Jag frågade järnvägsansvariga vad som är möjligt och vad de
gjorde under krisen och de skickade mängder med intressant information. Det sattes in extra tåg, men
informationen om tillgänglighet, tidtabeller och andra saker har hittills förblivit undermålig. En av våra
främsta prioriteringar inom den närmaste framtiden kommer att vara att ta fram bättre information om alla
dessa möjligheter.

Återigen, om det inträffar en kris inom flyget kommer frågan om att ta hem passagerare eller ta dem till sina
destinationer huvudsakligen att förbli en fråga för flygbolagen. Det är under planeringsstadiet som det är
mycket viktigt att även överväga andra modeller och, faktiskt, andra maskiner. Detta är en annan intressant
historia. Det finns saker att lära – och vi lär oss – och vi kommer att gå vidare med många planer och åtgärder
för att skapa en mer strömlinjeformad lufttrafikhantering i Europa.

Jag måste understryka att vulkaner inte lyder under några lagar och vi kan inte bortse från eventuella
extraordinära händelser. Det kommer alltid att finnas någon risk att ta hänsyn till och sådana risker måste
ingå som en del i vår planering.

Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), skriftlig. – (CS) Herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vid ett
vulkanutbrott på Island på 1700-talet blev landet omslutet av ett askmoln och skördarna slog fel i Europa
under de tre påföljande åren. Vi har inte fått in några rapporter om skadan som förorsakats lufttransporterna.
Årets mycket lindrigare utbrott av Eyjafjallajökull har bokstavligt talat ödelagt lufttrafiken i EU. Skadan som
åsamkats flygbolag och flygplatser – med andra ord den direkta skadan – har haft en motsvarighet i den
kaotiska omsorg som visats resande som strandat på olika håll i världen. Passagerarrättigheter är verkligen
ett intressant ämne för akademisk debatt, men i det här fallet var det detta som prioriterades lägst av den
berörda personalen. Vi har inte fått några rapporter om att andra transportmedel skulle ha använts för att
ta hem folk. De kaotiska reaktionerna visar på en brist på samordning, och även en tvekan, vid en tidpunkt
då snabba beslut bör tas om att åter öppna luftrummet. Herr kommissionsledamot, kommer kommissionen
att skynda på sitt arbete med att tillämpa delresultaten från Sesar-programmet på flygverksamheten? Min
andra fråga skulle endast vara att repetera de frågor Brian Simpson ställde.

Joanna Senyszyn (S&D), skriftlig. – (PL) Det finns 56 000 medborgare i Europeiska unionen som är sjuka
och som väntar på transplantation, varav 2 000 i Polen. Varje dag dör tolv personer på grund av bristen på
organ som finns tillgängliga för transplantation. Antalet organdonationer varierar från mindre än en donator
per miljon invånare i Bulgarien till 34–35 donatorer per miljon invånare i Spanien. I Polen är siffran 11. De
flesta organ tas från döda donatorer som gett sitt medgivande på förhand (s.k. opt-in) eller antas ha gett sitt
medgivande (s.k. opt-out). I Polen kan celler, vävnader och organ tas från en avliden donator som inte
registrerat sig i det centrala invändningsregistret. Utvecklingen på transplantationsområdet är beroende av
att stämningen i samhället är sådan att man gillar att viljeförklaringar som gör det möjligt att ta organ från
personer efter deras död fylls i, liksom att man har en fördömande inställning till motstånd till donationer.

Jag arbetar personligen aktivt för att främja transplantation och jag uppmanar alla mina medledamöter att
göra samma sak. I Polen har jag delat ut märken och armband som uppmuntrar till att stödja
transplantationsmedicinen. Med andra medledamöter från andra politiska grupper har jag startat
”anhörigkedjan”, en nationell, social kampanj för att öka antalet transplantationer och öka den frivilliga
blodgivningen. Att verka för transplantation och samordna utbyte av erfarenheter mellan medlemsstaterna
kan rädda tusentals liv. Det är nödvändigt att upprätta en gemensam databas för EU över organ som är
tillgängliga för donation och transplantation och en databas över alla levande och döda donatorer. Detta
skulle även vara ett viktigt redskap i kampen mot organ- och människohandel.

Debora Serracchiani (S&D), skriftlig. – (IT) Händelsen med den isländska vulkanen och dess aktuella
konsekvenser leder till reflektionen att Europeiska unionen inte får stå oförberedd i händelse av nödsituationer
eller oväntade händelser, utan till varje pris skydda passagerarna med hjälp av befintliga eller nya instrument
eller åtgärder. Ett exempel på en sådan åtgärd kunde kanske ha varit att flygbolagen hade erbjudit sig att köpa
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tågbiljetter för att undvika de långa köerna vid tågens biljettförsäljning, i synnerhet för passagerare med
nedsatt rörlighet?

19. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet

20. Avslutande av sammanträdet

(Sammanträdet avslutades kl. 23.50.)
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