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1. Åbning af mødet

(Mødet åbnet kl. 10.05)

2. Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen

3. Middelhavsunionen (forhandling)

Formanden. – Første punkt på dagsordenen i dag er betænkning af Vincent Peillon for Udenrigsudvalget
om Middelhavsunionen [2009/2215(INI)] (A7-0133/2010). Jeg vil give ordet til ordføreren i fire minutter.

Vincent Peillon, ordfører. – (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at rette en varm tak til alle de af mine
kolleger, som har været involveret i denne betænkning. Det er virkelig et kollektivt arbejde. Vi nåede frem
til 28 kompromiser. Kompromiser, som berigede snarere end udvandede den strategiske vision, vi ønskede
at give denne betænkning, vores engagement i Middelhavsområdet. Jeg vil derfor gerne rette en varm tak til
Marietta Giannakou for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), Ivo Vajgl for the Gruppen
Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, Hélène Flautre, og ordførerne for udtalelserne fra Udvalget
om International Handel, fru De Sarnez, og Udvalget om Industri, Forskning og Energi, fru Tzavela.

Det, der var vigtigt for os, var at gøre det klart, at der står strategiske spørgsmål på spil her for Europa. Det
er ikke blot et spørgsmål om at tro, at den sydlige del af Middelhavsområdet har brug for os. Vi har også brug
for den sydlige del, særlig i krisetider. Hvis vi ønsker at have en langsigtet vision, hvis vi ønsker bæredygtig
vækst i en multipolar verden, så har vi også brug for den sydlige del.

I lyset heraf skal Europa bestræbe sig på at gøre Middelhavsunionen til et område med fred, sikkerhed og
velstand for dens 800 mio. indbyggere og se på dette arbejde som en langsigtet prioritet. Det er denne fælles
vilje, der gjorde det muligt for os at nå til enighed, for vi ved, at den økonomiske indsats, den demografiske
indsats, den geopolitiske indsats, vi står over for, ligesom den sociale og kulturelle indsats forudsætter, at vi
er i stand til at arbejde sammen med den anden side af Middelhavet. For os er indsatsen også af kulturel og
civilisationsmæssig art.

Vi ved, at Parlamentet i to år har arbejdet med viden om problemerne med at oprette en Middelhavsunion.
Vi har ikke undgået spørgsmålet om de konflikter, der udspiller sig i den sydlige del, men vi ønskede på det
kraftigste at fastslå, at det netop var strategien for Middelhavsunionen med specifikke projekter, paritet
mellem nord og syd i de beslutningstagende organer og muligheden for f.eks. at bringe israelere og
palæstinensere til det samme bord, der var den rigtige metode til at bidrage til en løsning af disse konflikter,
og at det ikke skulle være et krav, at Middelhavsunionen skulle forfølge alle målene samtidigt, og at den skulle
fokusere på disse specifikke aktiviteter.

Med dette projekt – og jeg håber virkelig, at det andet topmøde mellem stats- og regeringscheferne vil blive
afholdt i Barcelona den 7. juni – ønskede Europa-Parlamentet at sende et stærkt budskab til stats- og
regeringscheferne for at fortælle dem, at de skal indgå en forpligtelse, for at dette topmøde skal blive en
succes. På denne baggrund har vi påpeget de strategier, som vi mener er nødvendige i dag. For det første må
vi fjerne visse hindringer, som naturligvis omfatter de finansielle og økonomiske vilkår.

Derfor håber Parlamentet, at EU vil indgå en finansiel forpligtelse, der står i forhold til det, som står på spil,
for det første i form af det, der er tilbage af de finansielle perspektiver 2007-2013, og at EU's forpligtelse i
de finansielle perspektiver 2014-2020 vil blive meget større, så de seks største projekter kan gennemføres.
Vi må forbedre det økonomiske og juridiske klima. Vi må forbedre den regionale syd-syd integration. Ud
over de økonomiske betingelser er der også behov for nye politiske betingelser, og derfor har vi lagt vægt på
kulturel integration, uddannelse, kulturelle projekter og mænds og kvinders rettigheder.
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Afslutningsvis må Europa i denne krise se sig langt omkring. Vi må ikke ofre det langsigtede perspektiv til
fordel for det korte perspektiv. Vi må påtage os vores ansvar. Europa har brug for den sydlige del af
Middelhavsområdet.

Štefan Füle, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Det er mig en fornøjelse at tale her i dag om
Middelhavsunionen og den betænkning, som hr. Vincent Peillon har udarbejdet. Dette værdifulde bidrag fra
Parlamentet er særlig relevant, da der heri skitseres nogle af de nøgleudfordringer, som Middelhavsunionen
står over for i de kommende måneder – og jeg er i øvrigt helt enig med hr. Peillon i hans introduktion af
betænkningen.

Nu, hvor Lissabontraktaten er trådt i kraft, har EU en styrket og mere sammenhængende institutionel identitet
og et mandat til at handle mere effektivt på verdensscenen. Samtidig har de fleste regeringer i
Middelhavslandene forfulgt en ambitiøs dagsorden med økonomiske reformer, og den europæiske
naboskabspolitik ændrer forholdet mellem EU og dets naboer i Middelhavsområdet.

Siden 2004 er de politiske kontakter vokset i omfang og intensitet. Handelen er vokset med dobbeltcifrede
tal godt hjulpet på vej af en stabil liberaliseringsproces og lovgivningsmæssig konvergens. EU's bistand er
blevet skræddersyet til partnernes reformbehov, og omfanget af den er øget betydeligt i den aktuelle finansielle
ramme.

Det er, hvad vi har opnået i vores bilaterale forbindelser. I Middelhavsområdet mere end nogen andre steder
må vores netværk af bilaterale forbindelser mellem EU og individuelle nabolande i Middelhavsområdet
suppleres med syd-syd integration og samarbejde og oprettelse af et virkelig regionalt økonomisk område.
Regional integration kan yde et lige så vigtigt bidrag som nationale reformer til at øge investeringer og vækst,
nedbringe velstandskløften mellem Europa og dets naboer i Middelhavsområdet og parallelt hermed sikre
større konvergens omkring vores fælles værdier og i vores demokratiske praksis.

Syd-syd integration og integrationsprojekter inden for regionen såsom Agadir-frihandelsaftalen er også
nøglen til skabelse af de fem millioner job, der er nødvendige hvert år for at opfylde regionens unge befolknings
behov. Lanceringen af Middelhavsunionen i Paris i 2008 gav et nyt afsæt for Euro-Middelhavspartnerskabet,
bidrog kraftigt til medejerskab og fælles ansvar via et system med medformandskab, fokuserede mere på
konkrete projekter og stillede et teknisk sekretariat til rådighed til fremme af regional integration og forøgelse
af investeringerne.

Som vi alle ved, er gennemførelsen af den blevet forsinket af de øgede spændinger i Mellemøsten, men der
er sket fremskridt med lanceringen af indirekte forhandlinger mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed.
Der er nu plads til forsigtigt håb om, at de politiske forhold i regionen kan blive mere befordrende for
samarbejde.

På baggrund af de store globale udfordringer såsom den internationale økonomiske og finansielle krise,
klimaændringer og energisikkerhed skal Middelhavsunionen kunne håndtere den politiske situation i
Mellemøsten, lancere den operationelle drift af Middelhavsunionens sekretariat og gøre status over de
fremskridt, der er gjort siden juli 2008.

Det er en mulighed for en kollektiv reform af vores engagement og politiske vilje til at skabe et område med
fred, stabilitet og fælles velstand i Middelhavsområdet. For at nå dette mål bør partnerne også se specifikt på
den fremtidige udvikling af Unionen og på, hvilke resultater den kan medføre i praksis i form af projekter,
job og vækst.

Middelhavsområdet er meget dynamisk, og den unge generation kræver flere job og bedre muligheder. De
kræver større ansvarlighed og en demokratisk repræsentation, bedre uddannelse og lettere mobilitet, så de
kan rejse og studere. Deres krav er ikke altid lette at imødekomme, men i sidste ende bør det være dem, der
nyder godt af vores kollektive indsats.

Hvis vi gennemfører praktiske projekter såsom adgang til vand, fødevarer og energikilder og øgede muligheder
for civilbeskyttelse, vil det være i vores befolkningers interesse.

Middelhavsunionen handler om at gøre mennesker, iværksættere, ngo'er, universiteter og frem for alt unge
til centrale elementer i civilsamfundet, samarbejdet og den økonomiske udvikling. Bedre inddragelse af
borgerne bør også opnås via fuld deltagelse og inddragelse af valgte repræsentanter.
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Derfor er Kommissionen fuldt overbevist om, at en levende og stærk parlamentarisk dimension styrker
partnerskabets demokratiske legitimitet. Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdets
rolle bør konsolideres yderligere, og dens arbejde koordineres bedre med andre af partnerskabets organer.

Vi ønsker alle, at Unionen skal fungere, og vi ved alle, at den vil blive bedømt på sin evne til at udforme
konkrete projekter for regionen. Energisammenkoblinger, motorveje til søs, der forbinder havnefaciliteter
i den sydlige del af Middelhavsområdet med europæiske havnefaciliteter, og solenergiplanen for
Middelhavsområdet er områder, der indebærer et betydeligt potentiale i form af investeringer, jobskabelse
og styrkelse af handelsforbindelserne. Hvis vi ønsker at udnytte dette potentiale, må den private sektor og
de største finansielle institutioner arbejde hånd i hånd. Hvis det skal ske, har vi brug for en katalysator, og
det er sekretariatet for Middelhavsunionen.

Efter 43 Euro-Middelhavspartneres hårde arbejde igennem adskillige måneder, nåede vi omsider frem til at
vedtage en juridisk status for sekretariatet, til at udpege generalsekretæren og til at godkende et foreløbigt
budget for sekretariatets drift. Det centrale i vores forbindelser med partnerlandene i Middelhavsområdet er
vores ønske om at fremme sikkerhed, vækst og stabilitet i regionen. Men der er også den konstante
overbevisning om, at vi deltager i et endnu mere ambitiøst projekt, nemlig etableringen af en region med
fred og bekræftelse af vores fælles mål og værdier.

Jeg er sikker på, at vi med Europa-Parlamentets engagement, i samarbejde med parlamenterne i EU's
medlemsstater og i vores partnerlande og med et kraftigt incitament fra Den Parlamentariske Forsamling
for Euro-Middelhavs-samarbejdet vil kunne tage udfordringen op.

Marielle De Sarnez, ordfører for udtalelsen for Udvalget om International Handel. – (FR) Hr. formand!
Barcelona-topmødet er uden tvivl usikkert. Konflikten mellem israelere og palæstinensere giver uden tvivl
genlyd, men lad det nu være. Middelhavsunionen er den eneste mulige reaktion, vi har til rådighed til at
fremskynde udviklingen i landene i den sydlige del af Middelhavsområdet, styrke forbindelserne mellem
dem og forbedre dialogen på begge sider af Middelhavet. Regionen skal intensivere sin økonomiske udvikling
og aftaler om kulturel udveksling. Den har brug for specifikke fremtidige projekter, der mobiliserer energi
og inddrager et stort antal lande.

Med dette in mente vil vi gøre alt for at fremme private og offentlige investeringer, og Kommissionen bør
være mere aktiv og bør intensivere sin rolle som investor. Den bør også tage bedre hensyn til virkningerne
af liberaliseringsprocessen ved udformningen af den nye generation af associeringsaftaler.

Endelig bør Agadiraftalen udvides for at forbedre udviklingen af syd-syd-udvekslingerne. Hvad angår
landbrugspolitikken bør den beskytte behovet for fødevaresuverænitet, og som vi alle ved, er energi en vigtig
sektor. Det er vigtigt, at projekterne først og fremmest gennemføres i disse landes interesse for at imødekomme
deres behov og bidrage til deres udvikling til trods for eller snarere på grund af vanskelighederne.
Genlanceringen af Middelhavsunionen er mere pressende end nogensinde før.

Niki Tzavela, ordfører for udtalelsen for Udvalget om Industri, Forskning og Energi. – (EL) Hr. formand! I vores
betænkning om Euro-Middelhavs-markedet bekræftede vi, at vi anbefaler opretholdelse og udvikling af
grundlæggende infrastrukturer, der gør en økonomi til en enkelt og samhørig økonomi, og det er interessant,
at den aktuelle økonomiske situation med den økonomiske krise nu helt klart viser, at der er samhørighed
og fællesnævnere i den sydlige del af Middelhavsområdet. Vi må holde os dette for øje i forbindelse med den
fremtidige udvikling.

I min betænkning lægges der særlig vægt på flydende naturgas, der på meget kort sigt kan være den
økonomiske drivkraft for Euro-Middelhavsmarkedets økonomi, ikke blot med hensyn til forsyning, men
også med hensyn til salg, og på vedvarende energikilder, en anden form for økonomi i
Euro-Middelhavsområdet, men som er mere kortsigtet. En enkelt bemærkning. EU's strategi og politik med
hensyn til energi til Nordeuropa er rigtig godt dokumenteret. Hr. kommissær, der er en enorm svaghed i
energipolitikken og -strategien for Sydeuropa.

(Formanden afbrød taleren)

Marietta Giannakou, for PPE-Gruppen. – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske hr. Peillon og ordførerne
fra de andre udvalg, fru De Samez og fru Tzavela, med deres betænkninger. Betænkningen om
Middelhavsunionen er vigtig, fordi den fokuserer på øjeblikkelige og kvatificerbare mål. Deres resultater kan
være meget specifikke, fordi Parlamentet via betænkningen opfordrer til, at specifikke budgetter via de
finansielle perspektiver øremærkes til bistand til sekretariatet for Middelhavsunionen i Barcelona og naturligvis
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til, at de forskelle, der findes, ikke berører Unionens mål som sådan. Disse mål er vækst, forbedrede individuelle
rettigheder og menneskerettigheder, kulturelle udvekslinger, energispørgsmål og alt andet, der kan knytte
de mennesker, som bor der, til Middelhavsområdet.

Naturligvis er Rådet og det spanske formandskab, som jeg formoder har en særlig interesse i
Middelhavsunionen, fraværende, og jeg må sige, at det overrasker mig, for Rådet burde have hørt alt det,
ordføreren og medordførerne har sagt, og alt det, der er blevet understreget her. Dette er med andre ord
bestræbelser, som overvinder de specifikke vanskeligheder, der har forhindret programmerne i at blive
gennemført, som de skulle.

Konflikten mellem Palæstina og Israel kan naturligvis ikke løses via Middelhavsunionen, men tilstedeværelsen
af embedsmænd i sekretariatet giver håb om, at konflikten ikke vil lægge pres på os i vores bestræbelser på
at fremme Middelhavsunionen med de ovenfor beskrevne kriterier.

Det er navnlig vigtigt for Middelhavsunionen at udsende et budskab om demokratisk udvikling, ligestilling
mellem mænd og kvinder og også en indsats for at udvikle et civilsamfund i landene i Nordafrika.

Raimon Obiols i Germà, for S&D-Gruppen. – (ES) Hr. formand! Det, jeg bedst kunne lide ved denne
betænkning – og jeg vil gerne lykønske ordføreren, hr. Peillon – er, at den er præcis og specifik. Jeg ville
ønske, at denne betænknings præcision også gjaldt dens emne, nemlig Middelhavsunionen.

Dette skyldes, at det mindste, der kan siges er, at der i Middelhavsunionen i øjeblikket er en klar mangel på
tydelighed. Jeg tror, at lederne, som skal mødes – håber vi – den 7. juni i Barcelona, ville stå sig godt ved at
følge de specifikke, præcise prioriteter i Peillon-betænkningen.

For det første den politiske sammenhæng. Middelhavsunionen kan ikke fortsætte med at være blokeret eller
lammet af konflikten i Mellemøsten, men samtidig kan den heller ikke ignorere den. Den må så vidt muligt
yde et positivt bidrag til løsning af konflikten.

For det andet skal der udvikles og gennemføres gode projekter på en professionel og intelligent måde.

For det tredje skal der findes passende ressourcer og finansielle forpligtelser.

For det fjerde skal der gøres fremskridt med etablering af positive forbindelser, der undgår hindringer og
sammenstød, og som i stedet søger synergier mellem Middelhavsunionen og EU's middelhavsstrukturer.

Vi må søge tydeliggørelse og engagement omkring disse fire centrale punkter, disse fire nøgleudfordringer,
og jeg tror, at denne betænkning er et godt instrument, en god køreplan, der kan hjælpe os til at nå frem til
denne aftale.

Ivo Vajgl, for ALDE-Gruppen. – (SL) Hr. formand, kommissær Füle! Først vil jeg gerne takke ordføreren, hr.
Peillon, for hans konstruktive, åbne og kreative engagement, som har resulteret i denne betænkning. Jeg
håber, at den vil være af interesse ikke blot for de af os, som har bidraget til udarbejdelsen af den, men også
for andre. Betænkningen omhandler en region, som gennem historien har været et dynamisk centrum for
kulturelt og spirituelt liv og økonomisk og kommerciel innovation. I dag er den desværre kilde til talrige
problemer, der berører os alle og også resten af verden, og som vi gerne ser løst.

Middelhavsunionen er et vigtigt projekt, men desværre er udviklingen af den ikke gået så hurtigt, som vi
kunne have ønsket. Jeg ser gerne, at sekretariatet oprettes i Barcelona og efterfølges af hurtige fremskridt i
gennemførelsen af prioriterede projekter. Projekterne skal være drivkraften bag eller målet med
Middelhavsunionens arbejde. Samtidig må vi dog erkende, at der er nogle udestående spørgsmål af politisk
art, særlig det palæstinensiske spørgsmål, og Vestsaharas endnu ikke klarlagte status, og disse spørgsmål har
forhindret de krævede fremskridt. Derfor må vi bestræbe os på at forbedre dialogen, skabe større tolerance
og opbygge tillid i regionen.

I denne henseende vil Parlamentet helt klart kunne spille en meget vigtig og aktiv rolle, og jeg håber, at alle
de involverede parter vil hilse Parlamentet velkommen som en af de aktører, der kan bidrage til en løsning
af problemet.

Lad mig til slut tilføje, at det er meget vigtigt, at vi lægger tilstrækkelig vægt på de kommende generationer,
at vi fremmer udvekslingen af studerende inden for rammerne af Middelhavsunionen, og at vi støtter
EMUNI-universitetet, deltagelsen af gamle institutioner og højere uddannelse og kulturelle fora. Det vil hjælpe
os til at øge forståelsen og de indbyrdes forbindelser.
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Malika Benarab-Attou, for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Middelhavsunionen
har aldrig været så vigtig for vores fremtid, som den er nu. Sammen har vi i betænkningen om
Middelhavsunionen forsøgt at støtte en anden vision for Middelhavsområdet. Mere end blot et simpelt
frihandelsområde er det en Union baseret på den fælles civilisation blandt mennesker, der deler grundlæggende
værdier.

Jeg vil gerne tale om den mest alvorlige hindring for vores middelhavsambitioner, nemlig den vold, som det
palæstinensiske folk, der er blevet besat, uddrevet og dræbt af Israel, er udsat for, mens Europa ikke påtager
sig sit historiske ansvar i denne konflikt og virkelig handler for freden ved at anerkende staten Palæstina i
henhold til de internationale love, som vores demokratier er baseret på.

I den kommende uge vil en officiel delegation fra Parlamentet aflægge besøg i Gazastriben i et forsøg på at
forstå, hvorfor de flere hundrede millioner euro, som europæerne sender til palæstinenserne, ikke når frem
til skoler og hospitaler i Gaza, som jeg besøgte i januar. Jeg var chokeret og fortvivlet over at erfare, at
formanden for Udenrigsudvalget uden at informere hverken sine medlemmer – som jeg er et af – eller
medformændene for denne delegation besluttede ikke at besøge Gaza med Parlamentets delegation efter
instruktion fra den israelske ambassade.

Ved at boykotte vores delegation til Gaza miskrediterer vores formand hele Parlamentet, der har vedtaget
en beslutning om Goldstone-betænkningen, der fordømmer den omstændighed, at kontakter med
befolkningen i Gaza blokeres af den israelske hær, og kræver denne blokade hævet øjeblikkeligt. Vi må huske
på denne beslutning og Parlamentets holdning.

Da det nu forholder sig sådan, opfordrer jeg hr. Albertini til at gå af som formand for Udenrigsudvalget, som
jeg er medlem af, fordi han ikke har levet op til kravene i forbindelse med embedet.

Hvad er idéen i at finansiere og observere valg, hvis vi nægter at anerkende dem, der har valgt stemmeurnerne
frem for våbnene?

Endelig er en anden hindring for en virkelig broderlig Middelhavsunion de ofre, der drukner på deres vej fra
den sydlige del, til dels fordi de europæiske grænser er fuldstændig lukkede for dem. Vores aktuelle
migrationspolitik er ikke længere acceptabel. Som UNDP anbefaler, skal vi være i stand til at sikre, at
mobiliteten for borgere fra syd svarer til vores egen mobilitet mod syd. Vi må være tro mod vores projekt
og vores værdier. Vores børn vil takke os for det, og vi vil være stolte repræsentanter for vores folk.

Willy Meyer, for GUE/NGL-Gruppen. – (ES) Hr. formand! Middelhavsunionen står over for reelle hindringer,
og jeg anmoder EU, alle institutionerne og Parlamentet om beslutsomhed, betydeligt mere beslutsomhed,
når det gælder om at forsøge at overvinde disse hindringer.

Den første og største af disse – der er ingen tvivl herom, og andre medlemmer har også rejst dette spørgsmål
– er konflikterne, nemlig den palæstinensiske konflikt og en holdning fra den israelske regerings side, som
systematisk tilsidesætter folkeretten og de aftaler, landet selv har underskrevet, såsom Annapolisaftalen om
bosættelserne. Konflikten i Vestsahara, og den militære besættelse af den nordlige del af Republikken Cypern.
Der er naturligvis her tale om klare hindringer for enhver institution, der ønsker at have den form for
forbindelser mellem begge sider af Middelhavet. Indtil disse konflikter er løst, udgør de en reel hindring.

Den gruppe, jeg repræsenterer, kræver større engagement, større overbevisning i reaktionen over for alle
disse aktører, der er ansvarlige for tilsidesættelse af folkeretten.

Vi bør dog heller ikke glemme, at et andet problem, vi står over for, er de økonomiske og sociale ubalancer,
der findes i hele Middelhavsområdet. Efter min mening er enhver løsning, der søger at håndtere disse ubalancer
i tilknytning til handel ved blot og bart at foreslå frihandelsaftaler, ikke på rette vej. Den rette vej ville være
at tage hensyn til disse ubalancer og at forsøge at nå frem til handelsaftaler baseret på komplementaritet og
solidaritet. Faktum er, at mange af landene langs Middelhavets kyster befinder sig i absolut fattigdom og i
den dybeste forarmelse.

Det vigtigste ville dog være, og her må jeg insistere, større engagement fra EU's side som reaktion på disse
konflikter, der hærger i øjeblikket. Jeg taler om Palæstina og Vestsahara. Der er endog konflikter såsom
konflikten i Vestsahara, hvor EU gør præcis ingenting. Ikke blot gør det ikke noget, det opgraderer også den
avancerede status, som Marokko i øjeblikket nyder godt af, og søger også i forbindelse med Israel at opgradere
associeringsaftalen til en aftale om avanceret status.
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Nikolaos Salavrakos, for EFD-Gruppen. – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren, hr. Peillon,
med den værdifulde betænkning, han har præsenteret for os. Vi ved alle, at Middelhavsområdet er et sted,
hvor mange kulturer mødes. Samtidig er det dog et nervecenter og en "kogekeddel", der har boblet nu i
mange år. Klimaændringer, den økonomiske og finansielle krise, indvandring, forurening, overfiskning og
skader på det naturlige miljø er nogle af de problemer, som europæere og ikkeeuropæere i Middelhavsområdet
står over for.

Der må lægges særlig vægt på spørgsmålet om illegal indvandring og effektiv grænsekontrol i landene i
Middelhavsområdet, særlig Grækenland og Italien, som er adgangsporte til EU for illegale indvandrere. Der
udkæmpes en daglig kamp langs disse landes grænser. Der må også lægges vægt på en styrkelse af
energisektoren, på udnyttelse af vedvarende energikilder, og på solenergiprogrammet for Middelhavet for
at fremme økonomisk vækst i landene i den sydlige del af Middelhavsområdet.

(Formanden afbrød taleren)

Louis Bontes (NI). – (NL) Hr. formand! I 2008 meddelte den franske præsident, Nicolas Sarkozy, at han
havde haft en drøm om Middelhavsunionen. Unionen skulle give ny drivkraft til målene for
Euro-Middelhavs-samarbejdet, mål, der er baseret på gensidig anerkendelse af fælles værdier såsom demokrati,
retsstatsforhold, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne.

Jeg undrer mig over, hvordan man kan tale om fælles værdier, når der i et land som Mauretanien ikke er
nogen religionsfrihed, der er værd at tale om, fordi Islam der har været dominerende i langt over tusind år.
Syrien er ifølge landets forfatning officielt en folkedemokratisk og socialistisk orienteret enhedsstat. I praksis
er Syrien dog et diktatur. Marokko har besat Vestsahara, og i Tunesien tilsidesættes menneskerettighederne
regelmæssigt. Jeg kunne fortsætte med en lang liste over disse lande, men jeg må være opmærksom på min
begrænsede taletid.

Er dette lande, vi ønsker at have flere kulturelle udvekslinger med? Er dette lande, med hvem vi ønsker at
oprette et frihandelsområde, der skal følges op af fremme af fri bevægelighed for personer over Middelhavet?
Resultatet heraf vil være endnu mere Islam i Europa. Vi kan ikke tillade, at Europa bliver Eurarabien. Ikke
nu, ikke nogensinde! Før denne drøm bliver et mareridt, må vi sætte en stopper for processen.

Vi havde en anden drøm om Middelhavet tilbage i 1995, som tog form af Barcelonaerklæringen, og så gjorde
vi det bare igen i 2005. Bortset fra at disse projekter har kostet de europæiske skatteydere adskillige milliarder,
har de ikke givet nogen resultater. Hold op med at spilde skatteydernes penge og hold op med drømme! Al
respekt for hr. Albertini, der har indtaget en modig holdning. Han har min gruppes støtte.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Euromed-regionen
udgør et strategisk område for EU's politik. Vi kan ikke håndtere grundlæggende spørgsmål såsom miljø,
religiøse værdier, kultur, infrastruktur, landbrug, energi, sikkerhed og migrationsstrømme uden en ansvarlig
bistand fra de tredjelande, der grænser op til Middelhavet.

Alligevel står der stadig meget tilbage at gøre i forbindelse med samarbejdsrammen. Man kunne sige fra
Barcelona til Barcelona og så derfra. EU må øge sit engagement i processen med at forny og kontrollere de
individuelle associeringsaftaler med de tredjelande, der grænser op til Middelhavet, og det må finansiere de
største strategiske projekter, infrastruktur- og havneprojekterne.

På den anden side må vi på det kraftigste beskytte sammenlignelige produktionssektorer på begge sider af
Middelhavet, særlig landbrug, for at sikre en bæredygtig udvikling og lovrammer, der er så ensartede som
muligt. Vi håber derfor, at EU's styringsrolle over for Middelhavslandene vil blive styrket for at bekræfte et
grundlæggende princip, nemlig samarbejde, der repræsenterer politisk succes, iværksættersucces inden for
rammerne af øgede garantier for beskyttelse af individet.

Jeg vil også gerne fremsætte et forslag for fru Benarab-Attou. Angrib gerne hr. Albertini, som er en stærk
leder af udvalget, men når han er til stede, så han kan forsvare sig. Dette er et vigtigt kendetegn ved enhver
demokratisk valgt forsamling.

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg mener, at vi tager et meget
vigtigt skridt fremad med vedtagelsen af denne betænkning, og den vil være meget nyttig i forbindelse med
Barcelonatopmødet den 7. juni, et topmøde, der, som vi ved, vil blive vanskeligt på grund af de fastlåste
forhandlinger mellem israelere og palæstinensere og også på grund af forskellige usikkerheder og
vanskeligheder med hensyn til fastlæggelsen af den administrative udformning af den nye sekretariatsstruktur.
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På baggrund af disse problemer er Peillon-betænkningen blevet udarbejdet på den eneste mulige måde, idet
den dels understreger, at konflikterne ikke må forhindre håndgribelige fremskridt i retning af multilateralt
samarbejde inden for bestemte sektorer, samtidig med at det erkendes, at Middelhavsunionen ikke vil blive
en virkelig succes, hvis ikke disse konflikter bilægges.

Derfor indebærer den virkelige udfordring nu et klart, solidt politisk engagement som resultat af
Barcelonatopmødet, som endelig gør det muligt for den nye institutions strukturer at fungere og forpligte
sig til at yde de nødvendige midler til de store projekter, der er det vigtigste mål. Europa må erkende, at det
må vende sine politiske og økonomiske bestræbelser og sine egne interesser mod syd, for det er her, det kan
finde løsninger på mange af de problemer, det i øjeblikket kæmper med.

Niccolò Rinaldi (ALDE). – (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! I årevis har en uafhængig
forsker, Gabriele Del Grande, på internettet offentliggjort antallet af mennesker, der dør i forsøg på at krydse
Middelhavet i både lejet af organiserede kriminelle grupper. Hans omhyggelige regnskab er nu nået op på
4 200 ofre, hvoraf 18 døde i marts i år. Det er et rent blodbad.

I mange år har den ældre graver i Lampedusa frivilligt givet de få lig, der findes, en anstændig begravelse med
et kors og en blomst. Disse to europæiske borgere handler på vores vegne også. De handler for at råde bod
på vores politiske fiasko. Deres spontane indsats understreger det presserende behov for en ny politisk
struktur og substans i modsætning til den tvungne tilbagesendelse på havet, som den italienske regering
anvender i strid med folkeretten, hvilket blot øger folks desperation.

Middelhavsunionen bør derfor repræsentere en ny humanitet, idet vi må huske på, at tiden er ved at løbe fra
os. I dag er over halvdelen af befolkningen fra Marokko til Tyrkiet under 18 år. Middelhavsområdet vil derfor
ændre sig hurtigt.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL). – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at takke hr. Peillon for det
arbejde, han har udført. I betænkningen opfordres medlemsstaterne i Middelhavsunionen til at indføre en
åben dialog i gensidig respekt og forståelse, ved at fremme menneskerettigheder og frihedsrettigheder, og
det er noget, vi støtter. Samtidig omfatter den dog ikke nogen konkrete forslag til bekæmpelse af de
eksisterende politiske problemer, som området kæmper med. Jeg kan forstå hr. Peillons logik bag det, han
siger, og som kan betragtes som nyttigt for at få Middelhavsunionen fra start. På den anden side er det dog
en enorm fejltagelse at vende det blinde øje til og lade som om, at der ikke sker noget i Gaza f.eks., og det
forhindrer os i at løse problemerne.

Det, der bekymrer mig, er, at vi i EU langsomt lærer at leve med problemer frem for at løse dem. Vi må blive
mere proaktive i forbindelse med de grundlæggende spørgsmål, der optager os. Behovet for, at Israel indgår
i en øjeblikketlig, retfærdig og bæredygtig løsning af det palæstinensiske spørgsmål, nævnes overhovedet
ikke. Behovet for, at Tyrkiet udviser den nødvendige respekt for alle medlemmer af Middelhavsunionen uden
undtagelse, nævnes overhovedet ikke. Behovet for at Tyrkiet trækker sine besættelsesstyrker ud af en
medlemsstat som et nødvendigt udtryk for respekt – det allermindste, efter min mening – for europæisk ret,
nævnes ikke.

Middelhavet skyller op på kysterne ved adskillige tusind byer og landsbyer med forskellige kulturer, som har
været forenet af det samme hav i over titusind år. Blot en by ud af disse tusindvis af byer og landsbyer langs
Middelhavets kyster er imidlertid ubeboet. I stedet for at være beboet af mennesker, er den beboet af rotter,
firben og slanger. Menneskenes huse er sammen med deres hukommelse eroderet. Alt, hvad der er tilbage,
er tusindvis af menneskers drømme, og mange af disse mennesker døde som flygtninge. Det mindste vi kan
gøre for de levende er at levere byen Famagusta tilbage til dens indbyggere. Dette burde have været et
grundlæggende krav i betænkningen om Middelhavsunionen, for vi arbejder for union, ikke splittelse i
Middelhavsområdet.

(Formanden afbrød taleren)

Gerard Batten (EFD). – (EN) Hr. formand! Initiativbetænkninger er normalt blot varm luft, men hvis de
vedtages, er de et udtryk for Europa-Parlamentets politiske vilje.

I denne betænkning foreslås det, at der oprettes en union bestående af 17 ikke-EU-lande med en parlamentarisk
forsamling og et sekretariat med midler til projekter, der er virkelig ambitiøse. Finansieringen af disse projekter
ville løbe op i mange milliarder euro, der naturligvis skal betales af borgerne i Europa. Hvor disse penge skal
komme fra, nævnes ikke. Virkeligheden må ikke trænge sig ind på fantasien.
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Denne betænkning er virkelig tosset! Men inden vi griner ad den, bør vi huske på, at EU i henhold til
Lissabontraktaten har en juridisk ret til at underskrive den form for traktat, der er på tale her. Med denne
betænkning foreslås det, at der oprettes en union af ikkeeuropæiske lande, som senere kan optages i EU. Det
er det, denne betænkning virkelig handler om.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Hr. formand! Da Middelhavsunionen blev grundlagt for næsten to år siden,
var det som bekendt hensigten, at den skulle knyttes til Barcelonaprocessen for at skabe tættere forbindelser
mellem Middelhavslandene og EU. Denne proces er dog tydeligvis gået i stå på grund af konflikten mellem
de arabiske lande og Israel. EU har indgået en associeringsaftale med Israel og ydet finansiel støtte, herunder
440 mio. EUR i genopbygningsbistand til Gazastriben. Borgerne i EU spørger med rette, hvorfor deres
skattepenge pumpes ind i Gazastriben, når alt dér regelmæssigt bombes fladt igen, og de kræver, at der drages
konklusioner heraf. Det er også muligt, at Hamas drager fordel af denne bistand.

Gennem årene har EU haft held til at fungere som en upartisk mægler i Gazastriben. Topmødet i
Middelhavsunionen i Barcelona, der efter planen skal afholdes i starten af juni, vil sandsynligvis også bryde
sammen på grund af konflikten mellem Israel og de arabiske lande. Navnlig i krisetider er det efter min
mening vigtigt at vurdere planer mere indgående, og om nødvendigt lægge dem på hylden. Under denne
krise har vi ikke råd til projekter, der kun handler om prestige, eller projekter, der blot er bundløse huller i
jorden.

Dominique Baudis (PPE). – (FR) Hr. formand! I opfølgningen til Barcelonaprocessen er Middelhavsunionen
en mulighed for at udvikle vores forbindelser til landene øst og syd for Middelhavet. Som det understreges
i Vincent Peillons fremragende betænkning, kan vi ikke ignorere hverken denne regions potentiale eller de
risici, den indebærer.

Lad os i det mindste have åndsnærværelse til at erkende, at Middelhavsunionen med bombningen af Gaza
og den fortsatte kolonisering af palæstinensiske områder er blevet malet op i et hjørne. Det politiske aspekt
er blokeret. Vi er end ikke sikre på, om det planlagte topmøde i Barcelona rent faktisk vil finde sted. Jeg vil
ikke blive overrasket, hvis vi i de kommende dage eller timer hører, at det er blevet udsat på ubestemt tid. Vi
bør imidlertid ikke give op. EU bør påtage sig et større ansvar for at finde frem til en politisk løsning. Vi kan
ikke tillade, at USA monopoliserer politisk krisestyring i denne region, vores region, og begrænse os til at
sikre udviklingen af den. Vores sikkerhed og vækst afhænger af udviklingen og stabiliteten i
Middelhavsområdet, og det er grunden til, at Middelhavsunionen stadig er det bedste instrument, der står til
vores rådighed.

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne begynde med at lykønske ordføreren med hans
meget omfattende betænkning. Middelhavsunionen kan måske yde et afgørende bidrag til at skabe balance
i Euro-Middelhavsforbindelserne og til at styrke tilliden mellem landene i området. Middelhavsområdet bør
være et område med fred, stabilitet og sikkerhed, hvor de demokratiske principper og menneskerettighederne
respekteres fuldt ud. Der er sociale og økonomiske forskelle mellem Middelhavslandene. Udfordringen er
blevet endnu større på grund af den økonomiske krise. Den handler om at opnå en reel tilnærmelse mellem
Unionen og Middelhavslandene gennem vækst, samarbejde og handel. Energiforsyningssikkerhed og kampen
mod klimaændringerne samt havmiljøet er også områder, hvor der er behov for et tæt samarbejde.

Det er selvfølgelig ikke i Middelhavsunionen, regionale konflikter skal tages op. At dyrke samarbejdets ånd,
føre en politisk dialog og udfolde fælles bestræbelser på at nå specifikke mål vil imidlertid bidrage enormt
til at opbygge den tillid, som er nødvendig, hvis der skal opnås levedygtige løsninger. For at alt dette kan ske,
og for at Middelhavsunionen kan få succes, er der dog brug for passende økonomiske ressourcer, og denne
gang må vi ikke være efterladende.

Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Hr. formand! Mange tak for at klemme mig ind, idet jeg blev opholdt af et
hastemøde i Udenrigsudvalgets Udvidede Præsidium. Tak for Deres forståelse.

I punkt 5 i hr. Peillons betænkning opholder han sig med rette ved behovet for en retfærdig og holdbar
løsning på den arabisk-israelske konflikt. Ordføreren opfordrer EU og alle medlemsstaterne i
Middelhavsunionen til at gøre deres yderste for at opnå dette. Som formand for Israel-delegationen går jeg
stærkt ind for sådanne fredsbestræbelser, men jeg tror, de først vil blive effektive, når to betingelser er opfyldt,
nemlig a) at den foreslåede tostatsløsning klart forstås som den samtidige beståen af en jødisk, dvs. israelsk,
stat og en palæstinensisk, og b) at medlemsstaterne i EU og i Middelhavsunionen fremmer et klima med
gensidig tillid mellem de stridende parter i Mellemøsten. Her står den almindelige kamp mod antisemitismens
endemiske onde, uanset dens form (herunder i form af antizionisme), i centrum. De kunne også udpege det
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samme antal israelere og palæstinensere til Deres sekretariat, men vi ville stadig skulle kæmpe sammen for
at vinde gensidig tillid. Det er prøvestenen.

Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Hr. formand! Jeg vil gerne indlede med at pointere, at jeg mener,
at enten en repræsentant for Rådsformandskabet eller eventuelt det aktuelle franske medformandskab for
Middelhavsunionen burde have talt under forhandlingen i dag. Deres fravær er stærkt beklageligt.

Det er et prioriteringsområde for EU at sikre, at dens nærmeste naboer udgør et område med fred, fremgang,
frihed og sikkerhed. Det burde være Middelhavsunionens fremmeste formål, og jeg håber, unionen vil afholde
sit andet topmøde i næste måned.

Jeg vil gerne lykønske hr. Peillon og takke helt særligt for hans fordomsfri og yderst konstruktive indstilling.

Trods EU's nærhed til Middelhavsområdets sydlige bredder er der betydelige forskelle, der adskiller os
økonomisk, politisk, socialt, demografisk og kulturelt osv. Nogle af disse skævheder skyldes alvorlige mangler
i vores nabostater.

Det er afgørende vigtigt at fremme en tæt dialog og et tæt samarbejde inden for rammerne af
Middelhavsunionen og at igangsætte de væsentlige fælles projekter, man har fundet frem til i unionen, såvel
som at fremme den bilaterale dimension i associeringsaftalerne for at styrke forholdet mellem begge bredder
og kunne mindske disse skævheder. For at opnå dette skal også vores naboer gennemføre reformer. Stilstand
må ikke være en mulighed.

Jeg vil gerne kort fremføre yderligere tre punkter. For det første er det meget vigtigt, at Middelhavsunionens
sekretariat i Barcelona bliver fuldt funktionsdygtigt snarest muligt.

For det andet, og det hænger tæt sammen med det foregående punkt, må Middelhavsunionen ikke blive taget
som gidsel i konflikter som f.eks. den i Mellemøsten. Middelhavsunionen kan fremme en løsning, men den
påstår ikke at være nøglen til løsningen, og den skal ikke blokeres af disse konfrontationer.

Endelig skal for det tredje Middelhavsunionen også være særligt opmærksom på det, der kendes som kapitel
fire i Euro-Middelhavssamarbejdet, nemlig indvandring, sikkerhed, social integration og retfærdighed.

Formanden. – Jeg vil blot undskylde på vegne af Rådet. Rådets repræsentant kunne ikke komme i dag, fordi
det er torsdag morgen, og forhandlingen om denne betænkning var oprindelig planlagt til mandag.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne bede om, at De på trilogen forlanger, at Rådet altid
er repræsenteret her torsdag morgen. Under nogle rådsformandskaber, og min beskedenhed forbyder mig
at sætte navn på dem, var repræsentanten til stede selv en torsdag eftermiddag. Jeg mener, at Rådet bør være
til stede i størstedelen af plenarforsamlingens mødeperiode.

Formanden. – Tak, det vil jeg gøre. Jeg forsøgte blot at forklare, hvad Rådet sagde. Det vil jeg gøre. Mange
tak.

Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Hr. formand, hr. kommissær! På vegne af Udvalget om International
Handel vil jeg gerne takke fru De Sarnez for den måde, hun har arbejdet sammen med os på.

I dag er der mere end nogensinde før brug for Middelhavsunionen, for støtte til store projekter og for
institutionel udvikling. I dag er der mere end nogensinde før brug for at finde løsninger hvad angår krisen,
forskning, klimaændringerne, vand, nye energimodeller, en bæredygtig udvikling. Vi skal derfor fremme og
indgå handels- og økonomiske forbindelser i området, på kort og mellemlang sigt, skabe en frihandelszone,
fjerne toldbarrierer og åbne nord-syd- og syd-syd-markederne.

På topmødet i Barcelona vil det spanske formandskab give mulighed for en ny aftale, en ny situation, et nyt
samarbejde, demokratisering, økonomiske og sociale svar. Med Barcelona-topmødet kan vi bringe os i en
position, hvor vi kan påtage os lederskabet i Middelhavsområdet.

Mario Mauro (PPE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Befolkningernes nærhed i Middelhavsområdet
ses i dag, som påpeget af hr. Rinaldi, især på baggrund af det centrale indvandringsforhold.

EU bør opprioritere dette forhold, idet migrationsstrømme kan give og har givet menneskelige, sociale,
kulturelle og økonomiske problemer, der faktisk vil påvirke fremtiden for de to modsatte bredder ved
Middelhavet. Befolkningernes gensidige nærhed i Middelhavsområdet ses også i det økonomiske og sociale
samarbejde inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og mellem EU og Middelhavslandene.
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I denne henseende skal vi med vores rodfæstede tilstedeværelse på alle niveauer i regionen kunne indtage en
førende rolle for at undgå, at Middelhavsunionen gentager inkonsekvenserne fra Barcelona. Hvor mange fejl
blev der begået, hvor mange gange troede vi, vi var på vej fremad, mens vi faktisk bevægede os baglæns?

Derfor har vi først og fremmest brug for at igangsætte en social, kulturel og menneskelig dialog baseret på
gensidig forståelse og fremme af de positive værdier, der understøtter vores civilisation, men denne
uomgængeligt nødvendige faktor afhænger af et vellykket samarbejde primært på økonomisk niveau.

Den hastige vækst hvad angår aftaler og handel har gavnet og vil fortsat gavne udviklingen af afbalancerede
økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne. Desuden skal vi politisk set ufortøvet fortsat og konstant
tilstræbe en dialog om sikkerhedspolitik for at udvikle endnu stærkere forbindelser mellem de pågældende
lande.

Formanden. – Overhold venligst Deres tid. Klokken er 10.57, og vi har afstemning kl. 12.00.

Mario Pirillo (S&D). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Det kommende topmøde for stats- og
regeringscheferne den 7.-8. juni i Barcelona er helt klart en vigtig anledning til at lancere Middelhavsunionen
i praksis. Det udgør derfor en ekstraordinær mulighed for at lægge et blivende fundament under et reelt og
stærkere samarbejde for fred og sikkerhed.

Netop af den grund skal vi drage fuld fordel af muligheden, så vi kan fastlægge en udviklingsstrategi, og så
vi kan definere projekter, der kan bidrage til at give området nyt liv og fremme den økonomiske vækst. Jeg
håber, at man på mødet vil styrke initiativer som f.eks. "sol for fred" og Desertec, som er vigtige redskaber
til oprettelse af et gensidigt afhængigt regionalt energimarked.

Endelig skal Middelhavsunionen sætte skub i den videnskabelige og teknologiske forskning og innovation
og bruge eksisterende forskningsinstitutter til at øge konkurrencedygtigheden i de lokale virksomheder, der
er for svage til at imødegå udfordringerne på det globale marked. Jeg er overbevist om, at Unionens vækst
kan styrke Europas enhed.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne sige, at næsten to år efter igangsætningen af
Middelhavsunionen er tiden inde til, at vi gør status over dette nye føderationsprojekt og også reflekterer
over dets udviklingsmuligheder. På denne baggrund bifalder jeg hr. Peillons betænkning, og ligesom mine
kolleger vil også jeg gerne lykønske forslagsstilleren.

Når jeg ser frem mod topmødet i Barcelona i juni, finder jeg det meget vigtigt, at vi genbekræfter Parlamentets
forpligtelse til at få dette projekt til at lykkes i et område, der, som vi alle ved, ligger, hvor tre kontinenter
mødes, og som geostrategisk og kulturelt er indlysende vigtigt for Europa. Jeg er noget bekymret over hr.
Baudis' skepsis med hensyn til muligheden for, at dette topmøde udsættes. Jeg håber, det ikke vil ske, og at
vi bruger alle de institutionelle ressourcer, vi har til rådighed, for at sikre, at topmødet bliver til noget. Det
vil ikke blot være en lejlighed til at reflektere, men også markere en institutionel succes, idet man i
Middelhavsunionen er nødt til at overvinde politiske hårdknuder og institutionelle vanskeligheder under
gennemførelsen af de seks strategiske projekter, som udgør selve kernen i institutionen.

Middelhavsunionens holdbarhed og troværdighed afhænger af dens funktionsevne. For at kunne fungere
har unionen ikke kun brug for tilstrækkelige midler til at gennemføre projekterne og drive sekretariatet. Jeg
mener, at der også er brug for en større grad af inddragelse af civilsamfundet samt nationale og parlamentariske
grupperinger såvel som af Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavsområdet (PFEM) for at sikre
Middelhavsunionens demokratiske berettigelse.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Et af Parlamentets politiske
prioriteringsområder skal være at bidrage til, at det kommende topmøde i Barcelona bliver en fuldkommen
succes efter to års dødvande siden topmødet i Paris i 2008. Der er mange mål, som også er nævnt her i dag,
lige fra håndtering af illegal indvandring til bekæmpelse af krænkelser af menneskerettighederne, men der
er også et betydeligt økonomisk aspekt, idet Middelhavsområdet har et enormt potentiale, i første omgang
på området for vedvarende energi.

Derfor skal vi bakke helt og holdent op om solenergiplanen for Middelhavsområdet og industrielle initiativer
som f.eks. Desertec samt inddrage virksomheder og universiteter for at udvikle samarbejdsprojekter i praksis.
Fredsprocessen er prioriteten, og den skal helt bestemt ledsages af en økonomisk udviklingsproces netop
for at garantere den nødvendige sociale samhørighed, som kan bidrage til at løse konflikter.
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FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Næstformand

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Hr. formand! Middelhavsunionen er utvivlsomt også et modigt interkulturelt
projekt, hvis succes bl.a. afhænger af viljen til at overvinde forskellige kulturelle og sociale traditioner. Kulturel
diversitet fører til gensidig berigelse, hvis dens impulser opfattes åbent som muligheder og ikke som trusler.
En af disse muligheder er tilgangen til ligestilling mellem kønnene i samfundet. Det er et lidt ømtåleligt
område i denne region. Middelhavsunionen skal derfor vie dette område en passende opmærksomhed og
ikke kun på grund af de forpligtelser, ministerkonferencen indgik her i Marrakech i november 2009 om at
støtte ligestillingen i både bogstav og ånd og styrke kvindernes rolle i samfundet, herunder deres deltagelse
i det offentlige liv, samt bekæmpe vold mod kvinder. Det er et af de nøgleområder, der kan frigøre og levere
et enormt menneskeligt potentiale i hele regionen, hvilket ikke kan give andet end gode resultater. Dobbelte
standarder og modvilje mod ændringer undskyldes ofte hovedsagelig med vaner og traditioner, men de kan
ikke accepteres, tværtimod bør de afvises som en hindring af udviklingen i Middelhavsområdet.

Lara Comi (PPE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg mener, at EU skal yde mere støtte til
Middelhavsunions-projektet både politisk og økonomisk. Topmødet for de 43 stats- og regeringschefer
inden for Middelhavsunionen vil finde sted den 7. juni i Barcelona, og i Europa-Parlamentet må vi håbe på,
at dette møde bliver en succes for igangsættelsen af Middelhavsunionens institutioner og gennemførelsen
af projekterne. Som skyggeordfører for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) for
udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi har jeg gjort opmærksom på forhold, som jeg finder
vigtige, som f.eks. oprettelse af et Middelhavs-frihandelsområde, forsknings- og uddannelsessektorens
deltagelse, udvikling af bredbånds- og informationsteknologien og også øgede muligheder for små og
mellemstore virksomheder. Særligt i forbindelse med det sidste punkt er SMV'er og virksomhedsudvikling
allerede én af de strategiske sektorer. De største projekter skal have tilført tilstrækkelige midler fra europæiske
og internationale finansielle institutioner, og derfor skal man i de nye projekter bestræbe sig på at inddrage
så mange europæiske partnere som muligt.

Charles Tannock (ECR). – (EN) Hr. formand! Præsident Sarkozys forslag om en Middelhavsunion var
højdepunktet under det franske EU-formandskab. Siden da ser det ud til at have mistet noget af sin glans.
Det er måske ikke nogen dårlig ting, for EU er selv ved at udvikle en robust og vellykket sydlig dimension
under sin egen naboskabspolitik. Det følger næsten to årtiers udvikling af Barcelona-processen og dens
politiske apparat.

Europas skatteydere synes med rette ikke ret godt om en dobbelt indsats og spild af ressourcer, og der hersker
nogen forvirring om alle disse konkurrerende processer. Uanset skæbnen for Middelhavsunionen på topmødet
den 8. juni må vi dog ikke lade den østlige dimension i den europæiske naboskabspolitik halte bagefter.
Desværre har vi ikke udviklet den tilsigtede Euronest-forsamling på samme måde som Euromed-forsamlingen,
der længe har været aktiv. Det skyldes hovedsagelig problemerne i forbindelse med Belarus' deltagelse.

Endelig bakker min ECR-Gruppe fuldt op om hr. Albertini, der er formand for Udenrigsudvalget, med hensyn
til at trække sig fra ledelsen af besøget i Mellemøsten. Dette har været kontroversielt og blev drøftet i morges
i det udvidede præsidium. Vi vil være imod ethvert mistillidsvotum mod formanden for Udenrigsudvalget
fra den socialdemokratiske gruppe.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Hr. formand! Middelhavsområdet har været den europæiske kulturs vugge
og drivkraften bag den i årtusinder, og derfor bifalder jeg i høj grad denne fælles indstilling.

Middelhavsregionen er imidlertid også en bro for næsten ubegrænset indvandring til EU. Efter vores mening
udgør et af de væsentligste problemer i Middelhavsområdet, med andre ord den illegale indvandring, en del
af de seks strategiske hovedprojekter, og det bør derfor inkluderes hurtigst muligt. Kun via en fælles indstilling
i Middelhavslandene, herunder landene i Nordafrika, kan strømmen af illegale indvandrere bremses. Det er
den eneste måde, hvorpå vi kan dæmme op for bølgen af flygtninge, hvor den begynder. Ud over at fokusere
på bekæmpelse af den organiserede menneskesmugling skal EU også i stigende grad fokusere på at bekæmpe
fattigdom ved at øge bevidstheden og informere i de lande, hvor indvandrerne kommer fra. Det skal gøres
klart for de mennesker, som ønsker at emigrere, at gaderne i Europa ikke er brolagt med guld, at Europa ikke
kan sørge for job, velstand og asyl til alle, og at mange af disse traumatiske rejser ender med tilbageholdelse
og deportation.
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Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Trods oprettelse af
unionen og afholdelse af topmødet for stats- og regeringschefer mangler vi stadig en klar definition af EU's
Middelhavspolitik og en langsigtet strategisk vision for udvikling og stabilisering af regionen.

Alligevel er der et enormt potentiale i Middelhavsområdet. En tredjedel af den globale, maritime trafik passerer
nu gennem Middelhavet og når vores farvande via Suezkanalen fra Kina, Asien, europæiske lande og Indien.
Kystlandene i Mellemøsten og Afrika er avancerede udviklingslande, og for os har de afgørende betydning
på visse grundlæggende områder, herunder området for migrationsstrømme.

Vi skal derfor lave en bedre definition af Middelhavsunions-institutionernes funktionelle struktur, idet vi
tilfører sekretariatet økonomiske ressourcer og fastlægger kriterierne for medlemskab og gennemførelse af
projekter. Nøgleområderne omfatter landbrug, transport, motorveje til søs, transnationale korridorer,
vedvarende energi og solenergiplanen. Med den franske diplomat og forfatter Paul Morands ord er
Middelhavsområdet først og fremmest en anti-ørkenens civilisation. Lad os forsvare disse ord.

Diane Dodds (NI). – (EN) Hr. formand! Jeg vil undlade det mest relevante spørgsmål i formiddag, som er,
hvordan i alverden de europæiske skatteydere skal betale for hele dette apparat og sekretariatet, som man
har foreslået og talt om her i Parlamentet i formiddag? Jeg vil gerne tilkendegive, at der ikke er nogen tvivl
om, at stabilitet i Middelhavsområdet absolut er godt for det bredere EU.

Sammen med bistanden fra EU følger imidlertid et ansvar hos de selvsamme lande, som ønsker at drage
nytte af institutionerne og de forbedrede økonomiske muligheder. Jeg vil gerne meget hurtigt fokusere på
ét aspekt, nemlig de marokkanske myndigheders afvisning i år af et tusind ton læggekartofler fra Nordirland.
En handel, der har foregået i mere end 20 år. Kartofler, der var blevet inspiceret i henhold til de sædvanlige
regler, før de forlod mit land, og derefter blev afvist af de marokkanske myndigheder under et nyt styre.

Jeg forstår – og respekterer – at kommissær De Gucht er ved at undersøge sagen, men jeg ønsker at understrege,
at det er absolut nødvendigt, at de, der håber på at nyde, også udviser ansvarlighed.

Štefan Füle, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Det har bestemt været en god og inspirerende
drøftelse. Jeg er enig med dem, der siger, at vi har spildt en masse tid, især ved opbygningen af et sekretariat.
Det kommer jeg tilbage til om et øjeblik.

Vi står stadig med nogle meget vigtige spørgsmål. Hvordan sikrer vi, at Middelhavsunionen ikke bliver taget
som Middelhavs-gidsel under det, der måtte foregå i Mellemøstprocessen? Hvordan sikrer vi, at topmødet
finder sted, og at det bidrager til at skabe den fremdrift, De talte om? Og hvordan løser vi problemet med
den mellemstatslige holdning vis-a-vis Fællesskabets holdning, for så vidt angår Middelhavsunionen? Jeg vil
komme med fem meget korte bemærkninger.

Den første er, at jeg gerne vil udtrykke min anerkendelse af det spanske formandskab. Vi har arbejdet meget
hårdt sammen med det spanske formandskab de seneste måneder. Vi indviede sekretariatet den 4. marts
sammen, og det spanske formandskab arbejder meget hårdt på at sikre, at topmødet i Barcelona finder sted.

Min anden bemærkning er, at det er meget vigtigt, at sekretariatet ikke blot påbegynder sit arbejde, men også
at det bliver finansieret. Indtil nu finansieres det kun af Kommissionen. Vi vil sende én ekspert til at sikre, at
der er overensstemmelse mellem projektet og EU's politik. Sekretariatet bør være lille – omkring 40 personer
– og det bør være det instrument, der gør det muligt for os at få stadig flere projekter til gavn for medlemmerne
af Middelhavsunionen.

Det er også vigtigt at sige i denne forbindelse, at der foregår en række sektormøder, som vil få positiv effekt.
I næste uge er der finansministermøde i Marseilles, og i næste måned mødes landbrugsministrene i Cairo.

Middelhavsunionen er en meget væsentlig del af vores naboskabspolitik, men størstedelen af vores arbejde
med disse lande ligger i det bilaterale forhold, hvor mange af de sydlige partnere gerne vil opnå en avanceret
status. Efter min opfattelse betyder avanceret status også avancerede forpligtelser fra vores partneres side
generelt, herunder i relation til menneskerettigheder og mobilitet, der også er spørgsmål af meget stor
vigtighed. Jeg er enig med de medlemmer her, som opfordrede os til at sikre større synergi mellem bilaterale
og multilaterale tilgange.

Min sidste bemærkning er, at vi er fast besluttet på at arbejde sammen med Parlamentet. En af de næste
muligheder bliver drøftelsen af naboskabspakken, hvor vi vil vurdere både de bilaterale og de multilaterale
rammer for vores naboskab.

20-05-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA12



Vincent Peillon, ordfører. – (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne komme med tre korte
kommentarer.

For det første har vi ikke udvist manglende respekt for nogen, da slet ikke mennesker, som måske er ofre,
men vi fandt, at medlidenhed, moralsk indignation og fornærmelser ikke udgør nogen politik.

For det andet har vi naturligvis ikke ignoreret de konflikter, der er i hverken Cypern eller Sahara eller
selvfølgelig de palæstinensiske områder. Mente vi imidlertid seriøst med den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik eller under de forskellige forhandlinger, der har fundet sted, at det var op til
Middelhavsunionen at tackle disse spørgsmål? Man kan ikke være alt for alle, og en forvirret indstilling er
ikke opskriften på effektivitet.

For det tredje er også jeg ked af, at Rådet ikke er her. Det er ikke noget godt tegn, når man finder ud af, at
denne manglende politiske vilje giver os grund til at tro – Dominique Baudis har ret – at topmødet den 7.
juni er på vippen. Hvordan det nu end forholder sig, har Parlamentet påtaget sig sine forpligtelser. De
mennesker, der konstruerede EU, gjorde det med en langsigtet vision og en skarp fornemmelse – efter de
broderkrige, der delte os – for betydningen af specifikke politikker. Det er den samme ånd, vi ønskede at
udvikle i forbindelse med Middelhavsområdet i denne betænkning.

Med et Europa, der slås med en alvorlig krise, er vi nødt til at kunne definere en vækststrategi, som jeg sagde
det tidligere. Vi er også nødt til at sikre, at vi ikke vender os mod os selv. Når man vender sig mod sig selv,
når man indstiller udvekslingerne med verden udenfor, så begynder man at dø. Derfor mener jeg, at dette
kollektive arbejde er et vigtigt arbejde, og jeg håber, at stats- og regeringscheferne – som i den seneste tid
ikke har levet op til deres historiske ansvar – lytter og lægger vel mærke til disse ord.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen vil finde sted i dag kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Middelhavsunionen og Østpartnerskabet er to
samarbejdsinitiativer, hvis formål er at befæste EU's naboskabspolitik. Jeg mener, at Parlamentet nøje skal
overvåge udviklingen i disse initiativer, særligt på dette afgørende tidspunkt, hvor de globale geopolitiske
og økonomiske balancer bliver omdefineret. Dette initiativ vil bidrage til at skabe et klima af tillid, der er
egnet til at opnå fælles mål, hvad enten de drejer sig om økonomi, kultur eller uddannelse eller vedrører
regional sikkerhed.

Jeg ønsker at understrege, at man kun vil opnå virkelige fremskridt i et stærkt, regionalt samarbejde, hvis
man gennemfører storstilede projekter og fører dialog på alle niveauer. Ud over de seks specificerede,
strategiske investeringssektorer mener jeg, at der er behov for at igangsætte nye projekter på områder som
f.eks. fødevarer, landbrug og kultur.

Erminia Mazzoni (PPE), skriftlig. – (IT) Barcelona-processen gik i stå af politiske grunde, først og fremmest
på grund af de regionale konflikter i Middelhavsområdet, men teknisk set er den stadig i live, som det ses af
de store integrationsprojekter, EU støtter med egne midler, og af de fremskridt, der er sket med hensyn til at
definere Middelhavsunionens institutionelle struktur. Siden sin grundlæggelse i Napoli i 2003 har Den
Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-området udført sine koordineringsaktiviteter og
demokratiske kontrol med gennemførelsen af disse projekter, og disse aktiviteter er forbundet med en række
store udfordringer i regionen, som f.eks. rensning af havet, transport, vedvarende energiformer, uddannelse,
små og mellemstore virksomheder og civilbeskyttelse. Den politiske handlekraft, der er nødvendig for at få
Euro-Middelhavs-strategien i luften, har imidlertid manglet. Beslutningen om Middelhavsunionen er en vigtig
politisk handling, og efter mere end to årtier, hvor der er brugt betydelig energi på udvidelsen mod øst,
bidrager den til at gøre Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomme på nødvendigheden af
at ændre deres geopolitiske tankegang og placere fremme af forbindelserne med landene i Middelhavsområdet
i hjertet af deres udenrigspolitik, begyndende med vedtagelsen af en fælles holdning til konflikten i
Mellemøsten.

Tokia Saïfi (PPE), skriftlig. – (FR) Denne betænkning om Middelhavsunionen er et udtryk for Parlamentets
interesse og investering i en dialog mellem de to sider af Middelhavet. Indvielsen af Middelhavsunionens
sæde i Barcelona og udpegelsen af dens første generalsekretær er et afgørende skridt i forbindelse med at
specificere de projekter, der skal gennemføres inden for rammerne af denne union. Middelhavsunionen er
ikke desto mindre stillet over for visse politiske spændinger. Den israelsk-palæstinensiske konflikt blokerer
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stadig for dens udvikling. Der er utallige eksempler, bl.a. afbrydelsen af processen efter hændelser i Gaza,
boykot af et tidligere topmøde i Istanbul. I denne vanskelige sammenhæng håber vi inderligt, at det andet
topmøde i Middelhavsunionen, der er planlagt til afholdelse i Barcelona den 7. juni, vil give unionen ny
drivkraft og også ny dynamik til den og til de missioner, den skal udfylde. Vedvarende regionale konflikter
vil utvivlsomt vanskeliggøre dens mission, hvis ikke de løses, men vi beder stats- og regeringscheferne i
Middelhavsunionens medlemsstater om at leve op til deres politiske og historiske ansvar. Mødet i Barcelona
vil markere vores engagement i Middelhavsområdet.

Richard Seeber (PPE), skriftlig. – (DE) Middelhavsunionen, der blev grundlagt for næsten to år siden på
basis af Barcelona-processen og under fransk ledelse, står stadig over for mange udfordringer. Den politiske
dialog mellem EU og dets sydlige naboer er ikke begrænset blot til emnerne migration og økonomiske aftaler.
Den omfatter også områder som f.eks. katastrofestyring, energi og miljø.

Middelhavsregionen er hårdt ramt af vandmangel og tørke. I 2007 levede en tredjedel af europæerne i
regioner, hvor der var mangel på vand. Dette problem er endnu mere akut i Maghreblandene, som ikke har
de nødvendige tekniske og økonomiske ressourcer til at udnytte vandet mere effektivt. Ved pludselige og
voldsomme regnskyl kan oversvømmelser forårsage endnu mere skade på grund af den problematiske
infrastruktur i disse regioner.

Vand er grundlæggende for alt liv, og derfor er det nødvendigt, at vi øger vores finansielle og økonomiske
samarbejde. Projekter til forbedring af miljøbeskyttelse kan kun gennemføres på baggrund af et forbedret
samarbejde mellem landene i Middelhavsregionen.

4. Nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus (forhandling)

Formanden. Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Kirilov, for Udenrigsudvalget, om
nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus (2009/2216 (INI)) (A7-0123/2010).

Evgeni Kirilov, ordfører. – (EN) Hr. formand! Jeg vil allerførst gerne takke skyggeordførerne og alle de
kolleger, der har medvirket til at udarbejde dette vigtige dokument, der skitserer nødvendigheden af en
EU-strategi for den sydkaukasiske region. Sydkaukasus er ikke blot en region i Unionens umiddelbare nabolag
– Rumænien og Bulgarien har havgrænse mod regionen – den er også en region af stor strategisk betydning
for Unionen i politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssig henseende.

EU's hovedmålsætning dér bør derfor være at deltage aktivt i regionens stabilisering og tilskynde en udvikling
i Armenien, Aserbajdsjan og Georgien hen imod stabilitet og demokrati samt at skabe gode
naboskabsforbindelser og integration i EU's politikker. Parlamentet bakker kraftigt op om alle de initiativer,
der medvirker til at øge EU's tilstedeværelse i regionen, og især det senest tilkomne, nemlig Østpartnerskabet.
Det er en værdifuld ramme for et øget regionalt samarbejde, indførelse af visumfri indrejse til Unionen og
indgåelse af omfattende frihandelsaftaler. Det er en tovejsproces, som kræver en indsats og et engagement
fra begge sider, og det er af afgørende interesse for de tre lande at fortsætte deres bestræbelser mod en
yderligere demokratisering.

God regeringsførelse, politisk pluralisme, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne er af
største vigtighed for at afgøre deres fremtidige forbindelser til Unionen. EU bør derfor fortsat yde finansiel
og teknisk bistand til dem, så disse principper fremmes inden for rammerne af den politiske konditionalitet.
Regionens strategiske geopolitiske beliggenhed, dens stigende betydning som energi-, transport- og
kommunikationskorridor, der forbinder Det Kaspiske Hav og Centralasien med Europa, samt den stigende
optagethed i EU af energiforsyningssikkerhed indikerer en mere aktiv deltagelse i regionens energiprojekter,
herunder færdiggørelsen af Nabucco-rørledningsprojektet.

Disse ambitiøse EU-politikker kan næppe opnås, når der ligger en stor skygge over regionen i form af de
uløste konflikter i Georgien og Nagorno-Karabakh. De er også en alvorlig hæmsko for demokratiseringen,
den politiske stabilitet og den sociale og økonomiske udvikling. Desværre skyldtes det krigen i 2008 i
Georgien, at Unionen indså, at den er nødt til at spille en mere aktiv rolle i regionen hvad angår forebyggelse
og styring af konflikter. Dødvandet som følge af disse konflikter og Lissabontraktatens ikrafttræden
retfærdiggør en mere og mere proaktiv EU-politik. Det gælder især for konflikten i Nagorno-Karabakh, hvor
Unionen praktisk taget har været fraværende. På nuværende tidspunkt er det ikke nok blot at udtale sin støtte
til Minsk-gruppens arbejde, hvis EU tager sin nye og mere aktive rolle i udenrigspolitikken alvorligt.
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Unionen er den internationale mellemmand, der accepteres af begge sider, og hvis tilstedeværelse ikke giver
anledning til kontroverser. Der er behov for, at Unionen leder den internationale rehabiliterings- og
genopbygningsindsats i dette konfliktområde ved at igangsætte forsoningsprojekter, mellemfolkelige
programmer og kontakter og ved at sende en mission til regionen, når der er fundet en politisk løsning.

Konflikterne i regionen kræver også en særlig indsats i forhold til de hundredtusinder af fordrevne mennesker,
hvis situation har alvorlige humanitære konsekvenser. EU har midlerne og erfaringen til at kunne bidrage
til at skabe en mere tolerant atmosfære i Sydkaukasus. EU bør også trække på sin egen historiske erfaring og
vise folk i regionen, at de kan leve sammen i fred og fremgang og kan genetablere de gode forbindelser og
den tillid, der fandtes tidligere. Det er en hovedopgave for Unionen at prøve at overbevise lederne og folk –
folks hjerte og sind – i regionen om, at de skal støtte fredsinitiativerne og ikke truslerne, ikke spændingerne.
Så fremtiden ser god ud, hvis vi prøver at gøre det hele sammen.

Štefan Füle, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg er glad for at deltage i denne udveksling af
synspunkter med Parlamentet om EU's forhold til Armenien, Aserbajdsjan og Georgien, de tre lande i
Sydkaukasus. Jeg har allerede haft en meget god drøftelse om Sydkaukasus med medlemmerne af
Udenrigsudvalget den 28. april, kort efter mit besøg i regionen.

Jeg bifalder denne betænkning som et værdifuldt bidrag til overvejelserne om, hvordan EU kan opbygge et
endnu stærkere og bredere forhold til Armenien, Aserbajdsjan og Georgien. Lad mig minde om, at vi har en
solid ramme for engagement i form af den veletablerede europæiske naboskabspolitik og Østpartnerskabet,
der blev lanceret sidste år. Den førstnævnte er fortsat en af EU's topprioriteter inden for Unionens eksterne
forbindelser. En vellykket gennemførelse af det sidstnævnte vil med partnerlandenes aktive deltagelse bidrage
yderligere til at styrke vores forbindelser på grundlag af fælles værdier.

Lad mig understrege to meget væsentlige milepæle på denne vej.

I sidste uge offentliggjorde Kommissionen sin tredje årlige fremskridtsrapport for landene i Sydkaukasus.
ENP-handlingsplanerne og den regelmæssige vurdering af deres gennemførelse er stadig et afgørende redskab
til at fremme politiske og økonomiske reformer i disse lande såvel som deres samarbejde med EU.

Denne gang har vi valgt en femårsvurdering af ENP-pakken. Hovedmålsætningen er, at vi ønsker at bruge
resultaterne som grundlag for omfattende samråd med medlemsstaterne, med Dem her i Parlamentet og
med vores partnere i området for at få Deres – og deres – tilbagemelding om, hvorvidt de rigtige værktøjer
og instrumenter er på plads, hvorvidt ressourcerne er tilstrækkelige og fordelingen af dem passende, og
hvorvidt vores indsats har den rette hastighed og det rette omfang og går i den rigtige retning.

Resultaterne vil blive fremlagt inden for rammerne af næste års pakke, hvilket bør bevirke, at vores politik
bliver mere sammenhængende, og hvilket utvivlsomt vil føre til en højere grad af ejerskab hos vores naboer.
Det vil også være en ideel mulighed for at give os en meget stærk sag med hensyn til tilvejebringelse af
tilstrækkelige midler ved det næste finansielle overslag.

Den anden milepæl er Rådets tilladelse igen i sidste uge til at åbne forhandlingerne om associeringsaftaler
med Armenien, Aserbajdsjan og Georgien. Vedtagelsen af disse forhandlingsdirektiver er et klart signal om
vores stærke forpligtelse til yderligere at udvikle forholdet mellem EU og landene i Sydkaukasus på grundlag
af fælles værdier og principper, herunder demokrati, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne.

Kommissionen er allerede ved at forberede disse forhandlinger, som forventes påbegyndt inden for de næste
få måneder. Disse to områder viser klart, at EU allerede har en veletableret og omfattende strategi for
Sydkaukasus, hvis potentiale vi søger at udnytte fuldt ud, en strategi om at bringe denne region tættere på
EU.

På baggrund af hr. Kirilovs betænkning, som er et meget værdifuldt og højt værdsat bidrag, konkluderer jeg,
at Parlamentets synspunkter i høj grad nærmer sig Kommissionens på en række punkter. Stabiliteten og
sikkerheden i Sydkaukasus har en direkte indvirkning på Europa. Derfor er EU medansvarlig for at støtte op
om en fredelig konfliktløsning og opbygning af tillid. Sydkaukasus betyder noget for EU, ikke mindst på
grund af regionens energi- og transportforbindelser. En forbedret regeringsførelse og et forstærket system
under retsstatsprincippet vil fremme handel og investeringer såvel som personers bevægelighed. Med de nye
associeringsaftaler vil handelsbestemmelserne under partnerskabs- og samarbejdsaftalerne blive udvidet.

Jeg mener, at EU er på rette spor med hensyn til at styrke forbindelserne med Armenien, Aserbajdsjan og
Georgien. Lad mig imidlertid understrege, at det er et fælles ansvar at etablere konstruktive rammer for
indsatsen. Vores sydkaukasiske partneres forpligtelse til en tilnærmelse til Europa skal omsættes i yderligere

15Europa-Parlamentets forhandlingerDA20-05-2010



fremskridt hen imod demokrati, markedsøkonomi og politisk stabilitet på stedet. Jeg opfordrer således
Armenien, Aserbajdsjan og Georgien til at bevæge sig fremad i deres bestræbelser på at opnå et moderne og
inkluderende samfund med pluralistisk demokrati og fremgang i fred med deres naboer.

Metin Kazak, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om International Handel. – (BG) Hr. formand, mine damer og
herrer! Som koordinator for Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa fik jeg lejlighed til at
fremlægge udtalelsen fra Udvalget om International Handel om nødvendigheden af en EU-strategi for
Sydkaukasus. Jeg ved, at denne betænkning er kompliceret og ømtålelig på mange områder.

Strategien er afgørende vigtig for at sikre en konsekvent og god naboskabspolitik. Den genbekræfter EU's
rolle som global aktør i regionen hvad angår generel udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et samarbejde med
Sydkaukasus på energiområdet og om fremme af demokrati og god regeringsførelse skal indgå i EU's
hovedprioriteter.

Dette er ligeledes vigtigt for det regionale samarbejde, også på grund af den geopolitiske situation i Armenien,
Georgien og Aserbajdsjan på den ene side og Rusland, Iran og Tyrkiet, der er kandidat til tiltrædelse af EU,
på den anden side. Handelsbarrierer skal afskaffes, og de kommercielle og økonomiske bånd mellem EU og
Sydkaukasus skal styrkes. Det vil fremme den politiske stabilitet og respekten for menneskerettighederne
og vil skabe en bæredygtig vækst og fremgang i regionen.

Dette er en anden grund til, at underskrivelse af en associeringsaftale og omfattende frihandelsaftaler skal
være en hovedmålsætning i vores udenrigspolitik i forbindelse med Sydkaukasus. Det vil bidrage til at bilægge
fastlåste konflikter, sætte Aserbajdsjan i stand til at blive optaget i Verdenshandelsorganisationen meget
snart og forbedre disse landes administrative og institutionelle kapacitet. I denne henseende opfordrer jeg
Kommissionen til at vise en større forpligtelse til at nå disse mål.

Anna Ibrisagic, for PPE-Gruppen. – (SV) Hr. formand! Vi skal i dag stemme om en betænkning om
nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus. Det er et meget vigtigt emne. I lyset af den herskende
politiske situation i regionen er det afgørende for EU at spille en mere aktiv politisk rolle.

Som skyggeordfører for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) har jeg arbejdet meget
hårdt især for at sætte fokus på EU's rolle i Sydkaukasus og klarlægge, hvilke konkrete foranstaltninger vi i
EU kan træffe for at hjælpe de berørte lande og bringe dem tættere på EU, i deres eget individuelle tempo og
ud fra deres egne specifikke betingelser. I denne betænkning foreslås der to vigtige skridt, som EU hurtigt
bør tage for at være i stand til at gennemføre strategien – en øgning i tempoet for forhandlingerne om
visumliberalisering og etablering af et frihandelsområde mellem EU og Sydkaukasus.

Alle landene i regionen – Georgien, Armenien og Aserbajdsjan – er tidligere Sovjetstater, og Rusland har
fortsat en indflydelse på regionen, der er langt større, end nogle forstår. For at der kan opretholdes sikkerhed,
stabilitet og fred i fremtiden, er EU derfor nødt til i højere grad end nu at være til stede i regionen. Det er
meget vigtigt, at borgerne i disse lande har bedre udsigter til at komme ind i EU, og det er afgørende for EU
at forstå vigtigheden af stabilitet i Kaukasus.

Jeg har også været ivrig efter at få præcise rapporter over de langvarige modsætningsforhold i regionen og
den konstante risiko for, at de vil udvikle sig til væbnede konflikter. Jeg er derfor meget glad for at se, at man
i teksten klart gentager vores ubetingede opbakning om Georgiens territoriale integritet og ukrænkelige,
internationalt anerkendte grænser og kraftigt fordømmer, at Den Russiske Føderation har anerkendt de
georgiske udbryderregioner Sydossetiens og Abkhasiens uafhængighed, da dette er i strid med folkeretten.

Betænkningen, som vi stemmer om i dag, fik bred politisk opbakning i udvalget, hvilket var rart at se. Jeg vil
gerne opfordre alle til at stemme ja til de ændringsforslag, PPE-Gruppen har stillet sammen med Gruppen
for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet og Gruppen De Grønne/Den
Europæiske Fri Alliance.

Hannes Swoboda, for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Først vil jeg gerne takke hr. Kirilov mange gange
for hans omfattende arbejde, der, som det allerede er blevet sagt, har ydet et værdifuldt bidrag til vores strategi
i denne region.

Da jeg for nylig var i regionen, i Tbilisi, sagde én fra et andet land i området, at et regionalt samarbejde var
et koncept, som Europa havde pålagt regionen. Det viser holdningen hos mange politikere og mennesker i
ansvarsfulde stillinger i denne region. Faktisk ønsker vi slet ikke at samarbejde, men hvis Europa ønsker, at
vi skal gøre det, så har vi nok ikke noget andet valg.
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Vi skal gøre det helt klart, at det regionale samarbejde i Europa udgjorde grundlaget for, at vi kunne sætte os
sammen, og for en fredelig udvikling, og det samme skal være tilfældet i denne region. Mange af de negative
påvirkninger udefra, som regionen er underlagt, herunder pres fra dens tidligere storebror, Rusland, ville
absolut have en ringere effekt, hvis landene i regionen kunne samarbejde.

Regionen er vigtig ikke kun for Europa, men naturligvis også for dens naboer. Jeg tænker især på Tyrkiet,
som er en nabo, vi kan arbejde meget tæt sammen med i denne region. Jeg vil gerne i nærmeste fremtid se
en fælles løsning på de to problemer, som Tyrkiet er eller kan være delvis ansvarlig for, med andre ord de
problemer, der vedrører dets nabo Armenien på den ene side og Nagorno-Karabakh på den anden side.

Der er intet, der forhindrer de armenske tropper i i det mindste at forlade de provinser i Aserbajdsjan, som
ikke er en del af Nagorno-Karabakh. Det ville lægge grundstenen til et forbedret forhold mellem Armenien
og Tyrkiet.

Medlemmerne i denne gruppe, især hr. Severin og jeg selv, har gentagne gange fremlagt idéen om en union
mellem EU og landene omkring Sortehavet, fordi vi mener, at et samarbejde mellem denne region og EU,
men også med dens naboer Tyrkiet og Rusland, er meget vigtigt. Jeg tror, at indholdet af denne betænkning
kunne være begyndelsen til en union af den art. I øjeblikket er det stadig en vision, men jeg håber, at den
snart kan blive en realitet.

Norica Nicolai, for ALDE-Gruppen. – (RO) Hr. formand! Som skyggeordfører for Gruppen Alliancen af
Liberale og Demokrater for Europa mener jeg, at denne betænkning er et vigtigt udgangspunkt for en
sammenhængende tilgang til Kaukasus-regionen og en kvalitetsstandard for vores fremtidige betænkninger.
Af den grund vil jeg gerne lykønske hr. Kirilov, og jeg mener, at det med alle de politiske gruppers indsats er
lykkedes at skabe en helt igennem sammenhængende tilgang til denne region.

Efter min mening kan der i 2010 være en kortvarig mulighed for både EU og landene i regionen, fordi man
kan bidrage til at skabe betydelige fremskridt via den mere aktive deltagelse fra EU-diplomaters side i de tre
meget aktuelle konfliktsager, og her refererer jeg til Abkhasien og Ossetien, Nagorno-Karabakh og striden
mellem Tyrkiet og Armenien.

Konklusionen i betænkningen, som understreger en nøglefaktor i vores energiforsyningssikkerhed, er, at vi
i EU er nødt til at engagere os mere for at normalisere sikkerhedssituationen i regionen. Jeg mener, at vores
tilgang skal være at udvide det kommercielle partnerskab. Dog bør den samtidig ledsages af betydelige forsøg
på fra EU's side at bringe demokrati og stabilitet til regionen, for der er stadig stærke diktaturtendenser i
regionen, og der er også en generel mangel på demokrati.

Vi skal udtænke væsentlige, velunderbyggede politikker og projekter, så de forhold, der kendetegner regionen,
især mangel på forvaltning, udbredelse af konfliktholdninger og sidst, men ikke mindst, korruption, kan
elimineres. For at opnå dette kræves der imidlertid demokratisk vilje fra både os og regeringerne i regionen.

I betænkningen nævnes alle de punkter, jeg har talt om, samt mange andre, der er vigtige for EU's tilgang.
Jeg tænker på individuelle rettigheder og frihedsrettigheder. Jeg mener også, det er afgørende for EU og dets
medlemsstater at overveje et strategisk partnerskab.

Ulrike Lunacek, for Gruppen Verts/ALE. – (DE) Hr. formand! I lighed med de foregående talere vil også jeg
gerne takke ordfører Kirilov for hans fine arbejde og for den høje kvalitet i betænkningen, som er yderst
omfattende.

Jeg vil gerne berøre nogle få punkter, som endnu ikke er blevet belyst, men som er meget vigtige for mig.
Det forholder sig desværre sådan, at de tre fastlåste konflikter i denne region udgør en enorm hindring for
ikke blot en fuld udvikling af den europæiske naboskabspolitik, men også udviklingen af landene selv. Hvis
man har en reel eller formodet ekstern fjende, er tingene relativt enkle. I så tilfælde lægger regeringer og stater
ofte for lidt vægt på at bekæmpe fattigdom, på at gøre noget for deres egen befolkning og påtage sig et ansvar
for den. Det betyder, at nødvendigheden af at bevæge sig væk fra de høje militærudgifter, som kritiseres i
denne betænkning, og som er steget de seneste år, hen imod at bruge penge på sociale ydelser, kultur og
miljø, hvilket gavner befolkningen, er et centralt element i denne betænkning, og jeg er glad for, at det er
blevet inkluderet.

Et andet forhold, som blev behandlet i f.eks. Tagliavini-betænkningen om konflikten mellem Georgien og
Rusland, er nødvendigheden af afrustning på intellektuelt og sprogligt niveau for at imødegå en opflammende
sprogbrug og historiemanipulation. Alt dette er nødvendigt, for at vi kan gøre reelle fremskridt med hensyn
til at skabe fred i denne region.
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Andre faktorer omfatter nødvendigheden af mere demokrati, støtte til civilsamfundet, beskyttelse af etniske,
seksuelle og religiøse mindretal samt menneskerettighedsspørgsmål. Alle disse emner er stadig relevante. Et
eksempel fra Aserbajdsjan er sagen med to unge bloggere, som var modige nok til at kritisere regeringen.
De har nu siddet i fængsel i et halvt år og er endnu ikke blevet løsladt. Mediefrihed er et problem i alle landene.
Heldigvis dækkes alle disse forhold i denne betænkning, og mit syn på den er det samme som for de foregående
talere. Den regionale dimension og det grænseoverskridende samarbejde er vigtigt. Vi støtter derfor
Kommissionen i dens fortfarende fælles aktiviteter på dette område.

Charles Tannock, for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Som det fremgår af Kirilov-betænkningen, er
landene i Sydkaukasus strategisk vigtige for vores Union, ikke mindst hvad angår energiforsyningssikkerhed,
f.eks. produktion af kaspisk olie og gas og transit heraf igennem landene i regionen. Imidlertid er regionen
desværre stadig lammet af fastlåste konflikter, hvoraf den seneste naturligvis er Ruslands de facto-besættelse
af Abkhasien og Sydossetien, som efter vores mening er Georgiens suveræne territorium. I relation til
forbindelserne mellem EU og Rusland kan vi ikke blot lade, som om dette ikke er foregået.

Via mekanismerne i ENP's Østpartnerskab skal vi nu selvfølgelig fordoble vores indsats for at belønne
Georgiens målbevidste bestræbelser på at realisere landets euro-atlantiske forhåbninger, og jeg og min gruppe
bakker fuldt op om et frihandelsområde med tiden, visumliberalisering og associeringsaftaler for alle landene
i Sydkaukasus. Som stor ven af Armenien er jeg glad for, at den endelige version af betænkningen er mere
afbalanceret, end de første var. Jeg er dog stadig bekymret over enkelte dele i betænkningen, som synes at
modsige EU's officielle holdning til en løsning på Nagorno-Karabakh-problemet og især Minsk-gruppens
holdning.

Armenien har nu gjort en tapper indsats for at løse den langvarige hårdknude vedrørende Nagorno-Karabakh.
Landet har også forsøgt at normalisere forbindelserne med Tyrkiet, et træk der bør bidrage til at stabilisere
Sydkaukasus. Hvis Tyrkiet så blot selv ville svare på en lignende konstruktiv måde uden forhåndsbetingelser.
Hvis denne grænse blev genåbnet, ville det ikke blot betyde en hævelse af embargoen mod Armenien, der
har lidt igennem lang tid, en embargo, som har varet alt for længe, det ville også medføre økonomisk fremgang
i en meget fattig og underudviklet region i Østtyrkiet. Så Tyrkiet har en oplyst egeninteresse i at bevæge sig
i dette spørgsmål. Efter min opfattelse er det ikke troværdigt, at Tyrkiet kan retfærdiggøre den permanente
lukning af denne grænse til Armenien med sin såkaldte solidaritet med dets tyrkiske bror, Aserbajdsjan, i
anledning af den uløste NK-strid. Det er lige så logisk som at sige, at Grækenland burde lukke sin grænse i
Thrakien til Tyrkiet i solidaritet med græsk-cyprioterne i anledning af den tyrkiske besættelse af Cypern. I
EU tror vi på åbne grænser og frihandel som en ufravigelig betingelse for fred og stabilitet på vores kontinent
og også i Sydkaukasus.

Fiorello Provera, for EFD-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Også jeg vil gerne lykønske
hr. Kirilov med det fremragende arbejde, han har udført på et område, der er fyldt med problemer, men også
muligheder, som f.eks. muligheden for forbindelser mellem EU-lande og landene i Sydkaukasus.

Europa har taget hul på et interessant Østpartnerskabsprojekt, som er blevet mødt med opbakning og
interesse fra Armenien, Georgien og Aserbajdsjan. De udfordringer, man vil stå over for, er imidlertid mange,
og de drejer sig om energi samt økonomiske og politiske spørgsmål og især sikkerhedsspørgsmål, som i
tilfældet med Georgien, spørgsmålet om Nagorno-Karabakh og spændingerne mellem Tyrkiet og Armenien.

Udviklingen af forbindelserne mellem EU og disse tre lande vil blive meget mere effektiv, hvis der kan etableres
et gensidigt samarbejde mellem Armenien, Georgien og Aserbajdsjan i overensstemmelse med princippet
om territorial integritet og med de FN-resolutioner, der er grundlaget for at afslutte de uløste konflikter i
området. Det er vigtigt at understrege politikken om ukrænkelighed af staters grænser, en politik, EU altid
har støttet, nemlig at grænser ikke under nogen omstændigheder kan ændres ved anvendelse af militær magt.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne begynde med at oplyse
Dem om, at ordførerne, hr. Kirilov og hr. Kazak, tilhører partier, som i den bulgarske nationalforsamling
automatisk stemmer imod en anerkendelse af det armenske folkedrab. På den baggrund er det ikke mærkeligt,
som hr. Tannock også sagde det før mig, at denne betænkning afviger fra nogle af de holdninger, der er
udtrykt indtil nu. Et stort antal respektable armenske organisationer har kontaktet mig, især om
Nagorno-Karabakh-spørgsmålet, og oplyst mig om, at betænkningen f.eks. ikke er blevet nævnt, og at der
ikke var samråd med ledende skikkelser i Minsk-gruppen. Det forholder sig også sådan, at selv om man i
betænkningen refererer til Madrid-kriterierne, så afviger den fra dem.

Derfor vil jeg gerne fremføre denne konstruktive kritik over for hr. Kirilov, for jeg mener, at en ensidig
repræsentation fra den ene side ikke vil bidrage til at forbedre situationen eller løse konflikterne. Det er
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påkrævet med en fleksibel tilgang, hvor man ser tingene fra ethvert tænkeligt perspektiv. Ellers kommer vi
bare til at gøre konflikterne dybere snarere end at løse dem.

Iuliu Winkler (PPE). – (EN) Hr. formand! Jeg mener, at demokratisering, god regeringsførelse,
retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne er de hjørnestene, som vores fremtidige forbindelser
med Armenien, Aserbajdsjan og Georgien skal bygges på. Grænseoverskridende samarbejde på regionalt
niveau i Sydkaukasus vil også medvirke til at øge denne regions potentielle samarbejde med EU.

Der er adskillige meget væsentlige dimensioner i vores økonomiske samarbejde, og én af dem er
energisamarbejde og -forsyningssikkerhed, særligt i sammenhæng med værdifulde projekter støttet af
Kommissionen – som f.eks. Nabucco-rørledningsprojektet. Det Kaspiske Hav og Sortehavet er regioner, der
er af afgørende betydning for energiforsyningssikkerheden i Europa, og med EU's strategi for Sydkaukasus
anerkendes disse faktorer med rette.

Jeg vil gerne meget kort fokusere på tre meget specifikke faktorer. En af dem er inddragelse af lokale
myndigheder i grænseoverskridende samarbejde, for vi har brug for et stærkt regionalt samarbejde i
Sydkaukasus. En anden er spørgsmålet om Aserbajdsjans optagelse i WTO. Jeg mener, at Kommissionen
skal give Aserbajdsjan den tekniske bistand og enhver anden hjælp, der er nødvendig for at opnå denne
optagelse.

Den tredje og sidste faktor er den tekniske bistandsmekanisme, som vi sandsynligvis kunne levere for at
styrke bankvæsenet og det finansielle system i de sydkaukasiske stater. Det ville give forretningslivet og
investorerne meget gode muligheder.

Adrian Severin (S&D). – (EN) Hr. formand! I hr. Kirilovs betænkning tales der om nødvendigheden af en
EU-strategi for Sydkaukasus. Jeg mener bestemt, at der er brug for en strategi, men til en strategi er der brug
for mål, og mål forudsætter en klar geopolitisk identitet. Måske skal vi arbejde på vores geopolitiske identitet
for at definere den bedre. Hvad er vores mål i Sydkaukasus? I en nøddeskal er det stabilitet, åbenhed i regionen
og interoperabilitet, lovgivningsmæssigt, demokratisk, politisk osv.

Man er nødt til at erkende regionens specificitet inden for Østpartnerskabet og tackle specificiteten som
sådan. Man er også nødt til at erkende hvert lands specificitet i regionen og tackle den rigtigt. Vi skal anerkende
og vurdere Tyrkiets rolle i regionen og bruge vores forhandlinger med Tyrkiet som en ramme for udvikling
af et partnerskab mellem EU og Tyrkiet, hvor vi kan tage fat på lokale og regionale udfordringer. Som det
allerede er blevet sagt, kunne Tyrkiet helt sikkert være til stor nytte i så henseende.

Vi skal også anerkende, at regionen er en del af vores fælles naboskab med Rusland, og vi er nødt til at forsøge
at finde måder, hvorpå vi kan fremme fælles politikker i dette fælles naboskab. Sikkerhedsspørgsmålene og
måske nogle spørgsmål i forbindelse med energi kunne helt sikkert behandles trilateralt. Det ville måske
bidrage til, at vi kunne fremme løsninger af de lokale, såkaldt fastlåste konflikter. I den henseende må vi
acceptere, at disse konflikter blot er en del af et sammenhængende, bredere og mere komplekst problem af
større og global betydning. Derfor bør en pakkeaftale måske overvejes. Ligeledes mener jeg, at vi skal af med
nogle uklarheder og forstå, at principperne om selvbestemmelse og territorial integritet ikke altid kan anvendes
sammen.

Endelig mener jeg, at vi skal overveje en konference om sikkerhed og samarbejde i Sydkaukasus med henblik
på at udforme en stabilitetspagt for denne region.

Tomasz Piotr Poręba (ECR). – (PL) Hr. formand! Som Parlamentets permanente ordfører for Armenien
vil jeg gerne understrege nødvendigheden af at definere en klar og effektiv EU-strategi for Sydkaukasus. Vi
har store forhåbninger til denne region, efterhånden som vi opbygger et frit og demokratisk Europa. For at
gøre dette skal vi meget konsekvent støtte landene i denne region og tilskynde dem til at lave yderligere frie
markedsreformer.

I den sammenhæng er det grundlæggende vigtigt hurtigst muligt at fuldføre forhandlingsprocessen om en
ny type associeringsaftale mellem landene i Sydkaukasus og EU. Jeg er overbevist om, at regionen med disse
aftaler vil blive stimuleret til at fortsætte indsatsen for at indføre demokratiske standarder. Eksemplet med
Georgien viser, at sådanne reformer allerede har givet resultater. I Doing Business 2010, Verdensbankens
liste over forretningsvenlige stater, ligger Georgien på 11. pladsen, hvilket betyder, at landet på fire år har
avanceret så meget som 101 pladser. Transparency International har sagt, at som følge af den reduktion i
bureaukratiet, der er opnået under præsident Saakashvilis embedsperiode, er korruptionsindekset for Georgien
halveret.
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EU bør anerkende, at præsident Saakashvili konsekvent anvender en fri markedspolitik, og hans reformer
er et godt eksempel for de andre stater i Kaukasus.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Hr. formand! Den 9. maj fejrede præsident Buzek og 20 000 mennesker
60-års-dagen for Robert Schumans erklæring her i Strasbourg. På den baggrund vil jeg gerne sige, at
Sydkaukasus har to alternativer. Det ene er at blive noget, der ligner Balkan før første verdenskrig, men i
globalt omfang, og det andet er at blive noget, der ligner Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab efter anden
verdenskrig. I Kirilov-betænkningen vælger vi den anden af disse to muligheder.

Jeg er enig med hr. Swoboda i, at hvis de tre stater i Sydkaukasus ville arbejde tættere sammen, kunne
indvirkningen af ekstern indflydelse som f.eks. den russiske mindskes. Derfor er det i alle tre landes interesse
at finde sammen. Jeg støtter Armenien i dets bestræbelser på at få anerkendt det folkedrab, det osmanniske
rige udførte. Armenien ville imidlertid være meget mere troværdigt, hvis landet endelig trak sine tropper
tilbage fra Aserbajdsjan. Vi har et presserende behov for en fredelig løsning i Nagorno-Karabakh og i de
besatte områder i Aserbajdsjan. Lige så vigtigt er det, at der bliver mere stabilitet i Georgien, for hvis Georgien
splittes, sådan som mange mennesker i Moskva ønsker, vil hele regionen blive destabiliseret.

Af den grund er hovedspørgsmålene fredsforhandlinger, en løsning på nationalitetskonflikterne og frem for
alt fordrevne menneskers hjemvenden til deres hjem. I det 21. århundrede skal fordrivelse ikke fortsat bruges
som et politisk redskab. Folk bør ikke forsøge at fastholde en fordrivelsesproces. Vi har brug for langt større
følsomhed og meget mere handling på dette område.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Hr. formand! Jeg vil gerne takke min kollega, Evgeni Kirilov, for hans
grundige og meget betydningsfulde betænkning. EU opfordrer Armenien, Aserbajdsjan og Georgien til at
gøre alt, hvad de kan for at sikre, at landene bliver stabile, fredelige og egentlig demokratiske stater, hvor
menneskerettighederne og mindretals rettigheder sikres, og hvor der er en civiliseret konkurrence mellem
regering og opposition.

Det er ikke så let at tale om regionalt samarbejde, når vi udmærket ved, at alle tre lande har lidt skade under
fastlåste konflikter eller lider skade under helt nye konflikter. Ikke desto mindre er den europæiske erfaring
(særligt når vi husker EU's oprindelse efter blodige krige) et veltalende vidnesbyrd om, at den eneste vej frem
er at diskutere, forhandle, hele sår og handle med fremtiden for øje og ikke fortiden. Landene i Sydkaukasus
vil få tydeligere EU-udsigter, hvis de kan samarbejde med hinanden og i den bredere region. Det afhænger
naturligvis også af nabolandenes fremfærd.

EU har mulighed for at spille en mere aktiv politisk rolle i Sydkaukasus for først og fremmest at sikre
gennemførelse af programmerne for fattigdomsbekæmpelse, afhjælpning af social isolation, ligestilling og
kvinders rettigheder samt investering i uddannelse og sundhed.

Det er vigtigt at fremskynde udviklingen af direkte kontakt mellem borgerne i Sydkaukasus og EU's
medlemsstater. Især bør vi øge antallet af studerende, lærere og forskere, der deltager i mobilitetsprogrammer.

Det er den interesse, vi alle er fælles om at have.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Hr. formand! Dette er et vigtigt skridt for Parlamentet hen imod at åbne
døren for nationer, som indlysende er europæiske, som f.eks. georgierne og armenerne. For at sige det lige
ud, er det et skridt, der burde være taget for længst. Det er en skam, det ikke skete for to år siden, da Georgien
blev genstand for et russisk militært indgreb. Ikke desto mindre er det et skridt i den rigtige retning. Jeg håber,
det får et specifikt politisk indhold, samt at Den Parlamentariske forsamling Euronest vil spille en rolle som
støtteredskab for ambitionerne i disse stater, som åbenlyst er europæiske i deres indstilling.

Endelig vil jeg sætte stor pris på, om de af os, der taler i dag om det demokratiske underskud i landene i denne
region, taler lige så klart om det demokratiske underskud hos en nabo til disse lande, nemlig Rusland, så vi
ikke har en dobbelt standard.

Krzysztof Lisek (PPE). – (PL) Hr. formand! Armenien, Aserbajdsjan og Georgien er uden tvivl europæiske
stater, de er uden tvivl europæiske nationer. Disse stater er medlemmer af Europarådet og deltager i mange
internationale missioner i samarbejde med landene i EU. EU skal anerkende alle staters grundlæggende ret
til selvbestemmelse og nationers ret til at bestemme deres egen fremtid. Vi kan ikke acceptere det gammeldags
princip, hvor regioner og kredse udøver indflydelse.

Jeg vil gerne bruge nogle øjeblikke på spørgsmålet om Georgiens territoriale integritet. Det er meget fint, at
Unionen har erklæret sin støtte i dette anliggende. Unionen betragtes ikke blot i verden, men også – og hvad
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der er vigtigere – i disse lande som en garant for sikkerheden i regionen. Det skal vi huske. Desværre er nogle
dele af våbenhvileaftalerne af 12. august og 8. september 2008 ikke blevet gennemført. Jeg forstår, at der
skal foregå drøftelser i Genève, men måske bør vi gøre opmærksom på dette igen under vores bilaterale
drøftelser med Den Russiske Føderation.

Et andet anliggende drejer sig om visa. Jeg er enig med fru Malmström, som har sagt, at dette er måden at
bringe folk sammen og sætte borgerne i Europa i stand til at rejse. Det bør uden diskussion også gælde for
Georgien, Armenien og Aserbajdsjan.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Hr. formand! Når man tænker på betydningen af den geopolitiske
situation i Armenien, Georgien og Aserbajdsjan i forhold til EU, Tyrkiet som EU-kandidatland, Rusland og
Iran er det nødvendigt at udtænke en EU-strategi for Sydkaukasus, hvori der fokuseres på at fremme den
økonomiske vækst, politiske stabilitet og respekten for menneskerettighederne.

Handel er et af de væsentligste instrumenter, EU råder over til opnåelse af disse målsætninger. Via
frihandelsaftaler med disse stater ville man sætte skub i udlandsinvesteringerne, skabe nye job og fremme
den økonomiske vækst i regionen. Garanti for energiforsyningssikkerhed er et fælles anliggende for EU og
den sydkaukasiske region.

Energisamarbejdet skal optrappes specifikt ved at færdiggøre Nabucco-projektet så hurtigt som muligt, og
ved at EU støtter energiprojekter, der fremmer energieffektivitet og udvikling af alternative energikilder i
Sydkaukasus.

Paweł Robert Kowal (ECR). – (PL) Hr. formand! Georgien og Armenien, og dette understreges af
betænkningens forslagsstillere, er på dynamisk og vellykket vis ved at gennemføre en europæisk strategi, en
politisk naboskabsstrategi. Det bør vi reagere på, og vi bør i hvert enkelt tilfælde tage hensyn til de enkelte
sydkaukasiske landes specifikke karakter. Denne strategi for hvert af landene bør omfatte områder som f.eks.
transport, naturmiljøet, kultur og samfund.

I sammenhæng med Sydkaukasus nævnes der meget ofte fastlåste konflikter og etniske problemer. Det er
meget godt, at vi faktisk taler om dem. EU's korrekte svar på problemerne i Sydkaukasus burde imidlertid
være at fokusere på modernisering og ændring af disse lande, så konflikterne ikke spiller så stor en rolle.

I denne forhandling har vi meget tit glemt, at Georgien lige har overstået en krig. Vi overvejer, hvad vi skal
gøre ved det. Hvis vi ønsker, at Sydkaukasus skal blive fri for krig, skal vi satse på modernisering, for i hvert
fald Georgien, men også Armenien og Aserbajdsjan har registreret så høj en økonomisk vækst i de seneste
år, at de fortjener vores støtte.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Hr. formand! Jeg bifalder hr. Kirilovs betænkning, hvori der fokuseres på
nødvendigheden af, at EU spiller en mere aktiv rolle i Sydkaukasus, en region af væsentlig geopolitisk
betydning. Den positive udvikling i Sydkaukasus er til gavn for både den tilgrænsende Sortehavsregion, for
hvilken EU desværre endnu ikke har en klar strategi, som vi kan forvente at drøfte her inden så længe, og for
EU som helhed.

Jeg vil gerne udtrykke min bekymring over den forsinkede proces for ratificering af de protokoller, Tyrkiet
og Armenien undertegnede i oktober sidste år. Jeg mener, at ingen af parterne bør fastlægge betingelser for
at ratificere disse protokoller, som er i både det tyrkiske og det armenske folks interesser. Som det korrekt
står at læse i betænkningen, skal forhandlingerne mellem Armenien og Tyrkiet om åbning af grænsen og
etablering af diplomatiske forbindelser og de forhandlinger, der føres i OSCE's Minsk-gruppe om
Nagorno-Karabakh, behandles som separate spørgsmål.

EU skal afgjort forpligte sig mere aktivt hvad angår fremtidig bilæggelse af konflikten i Nagorno-Karabakh.
Ud fra vores erfaring fra Balkan og senest også fra Georgien står EU i en god position med hensyn til at spille
en nøglerolle i denne region. Et stabilt, sikkert og fremgangsrigt Sydkaukasus er i vores interesse, og det er
på høje tid, at vi påtager os vores ansvar.

Med Lissabontraktaten har EU fået rammer, der kan gøre Unionen til en virkelig global aktør. Et specifikt
eksempel herpå ville være EU's deltagelse som formelt medlem af Minsk-gruppen og ikke kun visse enkelte
medlemsstater som medlemmer af denne gruppe.

Formanden. – Mine damer og herrer! Der er otte anmodninger om at tale under "catch the eye"-proceduren.
Der er ikke tid til alle, for vi skal videre til afstemningen. Jeg vil derfor kun lade seks medlemmer tale.
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Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Hr. formand! Betænkningen om Sydkaukasus er en god betænkning. Jeg vil
gerne understrege, at der i betænkningen gøres særligt opmærksom på EU's rolle som mellemmand og
fortaler for værdier, men frem for alt som fortaler for et samarbejde mellem landene i regionen. De problemer,
vi skal løse, er hovedsagelig spørgsmål om disse landes territoriale integritet, men også om, hvordan de kan
styrkes økonomisk. Her kan vi fra EU's side hjælpe disse lande.

Jeg vil gerne pointere, at et af hovedproblemerne er det uløste flygtningespørgsmål. Hr. Posselt talte om
dette. Jeg synes, det er virkelig beskæmmende, at man i disse tider ikke kan løse dette problem. Jeg finder,
der er en vis mangel, idet man i betænkningen ikke refererer til rammekonventionen om beskyttelse af
nationale mindretal, selv om alle lande i regionen dog har underskrevet den.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). – (EN) Hr. formand! Vi forhandler i dag om en meget væsentlig og godt udarbejdet
betænkning om et vigtigt område tæt på EU, Sydkaukasus. Området giver en perfekt motivering for de
generelle anbefalinger i EU's sikkerhedsstrategi. Det er strategisk placeret. Der kan transporteres olie og gas
fra Det Kaspiske Hav til EU. Og det har sine egne betydelige reserver. Det kræver vores fulde opmærksomhed
og vilje til handling. Netop fordi området er strategisk og energimæssigt relevant, konkurreres der imidlertid
hidsigt om det af udenlandske magter, som udnytter områdets interne opdelinger og konflikter, hvad enten
de stadig er "fastlåst" eller er ved at "tø op".

Hvis EU er interesseret i at gøre fuld brug af potentialet i Sydkaukasus, skal det handle samlet snarere end
individuelt og være mere beslutsomt i sine handlinger, selvom det betyder, at nogle ikke bliver så glade. Til
det formål har vi brug for en strategi.

Graham Watson (ALDE). – (EN) Hr. formand! Jeg lykønsker hr. Kirilov og hr. Kazak med deres arbejde.

Hvis vores forbindelser udelukkende ses med vores behov for olie og gas for øje, vil vi forværre spændingerne
og ikke opnå sikkerhed i andre henseender. Det er nødvendigheden af fred og økonomisk udvikling i
Sydkaukasus, der bør være bestemmende for vores politik. Det betyder, at vi skal tage fat i NATO for at sikre,
at deres nye strategikoncept afspejler dette, tage fat i Rusland og Tyrkiet som magter i regionen for at søge
at sikre størst mulig enighed og udstrække en virkelig venskabets hånd til folket via associeringsaftaler og
visumarrangementer osv.

Vi bør bifalde udtalelsen om Moldova fra hr. Medvedev og hr. Yanukovich, som viser, hvor meget der kan
opnås ad diplomatiets vej, og jeg lykønsker kommissær Füle med udviklingen af Østpartnerskabet indtil nu.
Efterhånden som EU udvikler en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, ser jeg frem til et mere aktivt
engagement fra Unionens side i alle slags forbindelser med Sortehavsregionen.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Hr. formand! Også jeg vil gerne lykønske hr. Kirilov og takke ham for
hans samarbejde om udarbejdelsen af betænkningen. Jeg vil gerne understrege to punkter. Det første er
spørgsmålet om demokrati. Bernd Posselt sagde tidligere, at landene i denne region er nødt til at samarbejde.
Disse lande kan samarbejde, hvis Aserbajdsjan, Georgien og Armenien regeres efter retsstatsprincippet, og
de bliver forudsigelige og pluralistiske. Hvis dette kommer til at ske, vil EU kunne vinde noget ved det.

Det andet punkt er naturligvis energispørgsmålet. Jeg ønsker at understrege Georgiens og Aserbajdsjans
rolle som transitlande for energiressourcer og for differentiering af energiforsyningskilder. Jeg vil dog gerne
sige, at det er godt, at Armenien også bliver involveret i disse projekter, herunder transportrelaterede projekter.
I denne henseende er nøgleordet gennemsigtighed.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Hr. formand! For at reducere Europas afhængighed af energiforsyningerne fra
Rusland bør vi få naturgas fra Det Kaspiske Hav via Sydkaukasus til EU. Det vil give Kaukasus en nøglerolle.
Denne region er ikke blot verdens største transitpunkt for handel med gas og olie. Det er også stedet, hvor
Ruslands og Vestens interesser kolliderer, og hvor selv Tyrkiet ønsker at blive involveret. Ud over olie- og
gaskontrakterne søger Tyrkiet at indgå en stabilitets- og samarbejdspagt.

Stabilitet i Kaukasus er uden diskussion også i EU's interesse, men vi må ikke overlade ansvaret for denne
plan til Tyrkiet, for så vil nye former for afhængighed og endog pres dukke op i tiltrædelsesprocessen. Som
eksemplet med Cypern viser, lægger Ankara ikke fingrene imellem. De vedvarende magtkampe om
naturgasforsyningerne til Europa har allerede forsinket bygningen af det storstilede
Nabucco-rørledningsprojekt, som har været i planlægningsfasen længe. Jeg håber, at det konkurrerende
South Stream-projekt vil få større succes, så ressourcerne fra Det Kaspiske Hav ikke går til Kina.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Hr. formand! Repræsentanter for den armenske regering advarede mig i går
om, at betænkningen om nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus i det afsnit, der omhandler
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konflikten i Nagorno-Karabakh, indeholder formuleringer, som ikke er i overensstemmelse med den officielle
EU-holdning, sådan som denne er anført i bestemmelserne i den erklæring, der er vedtaget af
udenrigsministrene i alle OSCE-stater, og bestemmelserne i den erklæring, OSCE-ministrene udsendte i
Athen den 2. december 2009.

Især punkt 8 og 10 indeholder formuleringer, der ikke svarer til Madrid-principperne, som blev aftalt mellem
underskriverne i OSCE's Minsk-gruppe. Hvis disse punkter vedtages med den foreslåede ordlyd, kan de måske
blive en alvorlig forhindring for yderligere fremskridt i processen hen imod en fredelig løsning på konflikten
i Nagorno-Karabakh.

For at de førnævnte anliggender kan blive gennemgået, vil jeg derfor gerne foreslå, at vi overvejer én af de
to førnævnte muligheder, nemlig enten at fjerne de omtvistede bestemmelser fra betænkningen eller at
udsætte afstemningen om betænkningen til senere, så vores venner i Kaukasus kan få tid til at forklare deres
holdning til Parlamentets betænkning.

Štefan Füle, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Den sidste taler, hr. Paška, fremførte et meget
vigtigt punkt. Jeg vil gerne fremføre tre meget korte bemærkninger.

For det første mener jeg, at vi med Østpartnerskabet har en strategi om at få disse tre lande tættere på EU –
og faktisk siger de "så tæt som muligt".

For det andet mener jeg, at vi har instrumenterne hertil i form af associeringsaftaler, økonomiske
integrationsaftaler, mobilitet (visumspørgsmålet) og sidst, men ikke mindst, et andet EU – et EU, der kunne
kombinere Fællesskabets holdning med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiske holdning.

Min tredje bemærkning er, at jeg ser frem til en drøftelse med parlamentsmedlemmer om naboskabspakken,
hvor vi også kunne drøfte spørgsmålet om, hvorvidt der er brug for en form for institutionel definition af
begrebet "så tæt som muligt på EU".

Evgeni Kirilov, ordfører. – (EN) Hr. formand! Endnu en gang mange tak for kommentarerne og det frugtbare
samarbejde, vi havde under processen. Tak for alle kommentarerne og for den støtte, jeg har fået fra de fleste
af de kolleger, der har talt.

Jeg vil gerne takke ordføreren for INTA, hr. Kazak, for de konstruktive idéer fra hans Udvalg, og for bidraget
fra ITRE, hvis forslag for en stor dels vedkommende er indarbejdet i betænkningen. Min taknemmelighed
gælder også AFET's sekretariat og de utallige eksperter, ngo'er og andre organisationer, som arbejder aktivt
i regionen, og som har givet værdifulde input og støtte.

Jeg ønsker blot at sige én ting. Vi bør anvende de samme principper. Jeg hørte nogen kritik fra nogle kolleger.
Vi skal være klar over, at Parlamentet helt afgjort ikke ville støtte os, hvis vi taler om territorial integritet og
selvbestemmelse for Georgien. Vi skal være klar over, at universel anvendelse af principper er det bedste
grundlag for at påbegynde og opbygge forbindelser. Jeg håber, at Rådet og Kommissionen vil gøre brug af
den anbefaling, Parlamentet har givet i denne tekst, og udtænke en omfattende strategi for EU i forhold til
Sydkaukasus, og jeg vil gerne påpege, at kommissær Füles besøg i denne region var helt i rette tid.

Jeg vil gerne appellere til baronesse Ashton om at gøre det samme og forsøge at gå ind i konfliktforebyggelse
i området. Lad mig sig, at vi bifalder og støtter Rådets beslutning i sidste uge om at vedtage
forhandlingsdirektiverne for de fremtidige associeringsaftaler med de tre lande, og vi finder, at en opgradering
af de kontraktlige forbindelser med de tre lande er et vigtigt skridt. Tiden er inde til at optrappe
foranstaltningerne for at forebygge negative udviklingstendenser i regionen og eskalering af spændingerne.
Ellers risikerer vi indgreb igen, når det allerede er for sent. Vi skal ikke vente på, at det sker igen.

Den væsentlige lektie, Europa har lært, er lektien om integration. Det er den eneste bæredygtige vej til forsoning
med fortiden og investering i en bedre fremtid.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Vi går nu over til afstemningen.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Elena Băsescu (PPE), skriftlig. – (RO) Med vedtagelsen af denne betænkning bekræfter Parlamentet på ny
Sydkaukasus' særlige betydning for EU såvel som nødvendigheden af at udtænke en strategi for denne region.
De tre lande i den sydkaukasiske region, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan, er en del af både

23Europa-Parlamentets forhandlingerDA20-05-2010



Sortehavssynergien og Østpartnerskabet. Vi har således de rammer og instrumenter, der skal til, for at EU
kan blive mere aktivt involveret i regionen.

Kommissionen må udarbejde specifikke samarbejdsinitiativer på følgende områder: energiforsyningssikkerhed,
transport, økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse. Den sydkaukasiske region er af særlig betydning for
den sydlige korridor og således for hele Europas energiforsyningssikkerhed. Rumænien er involveret i
specifikke projekter til udvikling af den sydlige korridor.

Hvad angår dette punkt underskrev repræsentanter for mit land, Georgien og Aserbajdsjan AGRI-aftalen
om bygning af to terminaler til flydende naturgas i to havne i Sortehavet, én i Georgien og én i Constanţa i
Rumænien. Jeg vil gerne understrege, at vi ikke kan ignorere de fastlåste konflikter i regionen, da situationen
i dem kan risikere at forværres, hvilket ville destabilisere regionen.

Tunne Kelam (PPE), skriftlig. – (EN) Som situationen i den sydkaukasiske region er, er der især nu behov
for en proaktiv tilgang fra EU's side, og med Lissabontraktaten har EU mandat til at blive meget mere engageret
og synlig i regionen. Den omfattende russiske militære invasion i store dele af Georgiens territorium i august
2007 viste på dramatisk vis, at såkaldte fastlåste konflikter let kan give anledning til altødelæggende regionale
konflikter, hvis større magter som EU ikke involveres aktivt i området. I 2007 stod både EU og NATO
tydeligvis uforberedte over for den nye situation. Inden for rammerne af den østlige naboskabspolitik er EU
godt placeret for at indtage en fremtrædende rolle med hensyn til at bidrage til opbygning af tillid,
genopbygning og rehabilitering. Først og fremmest betyder det en styrkelse af EU's synlighed i regionen. Vi
bakker helt op om vores særlige udsending Peter Semnebys konstruktive mission. Vi kan imidlertid ikke
nøjes med at overvåge missioner. Derudover, hvilket krænker 2007-aftalerne, kan EUMM stadig ikke få
adgang til de separatistiske enheder, der er under russisk kontrol. En sådan situation er både utålelig og
ydmygende. Vi kan kun fortsat samarbejde med de russiske myndigheder, hvis de til fulde overholder deres
egne forpligtelser.

Marek Siwiec (S&D), skriftlig. – (PL) Konflikterne i Sydkaukasus har nået et meget farligt loft, hvor vi har
vænnet os til tanken om, at konflikterne ikke kan styres. Uanset hvilke bestræbelser, der gøres – om de er
reelle eller forstilte – er formålet med dem kun at skabe en vis tåge i forhandlingerne, hvilket absolut ikke vil
føre til en løsning af konflikterne. Dette gælder de territoriale stridigheder mellem Georgien og Rusland og
også på en vis måde Nagorno-Karabakh.

Som jeg ser det, er en udvikling i situationen mellem to af landene – Armenien og Aserbajdsjan, der under
Østpartnerskabet og den europæiske naboskabspolitik er vores partnere – et udtryk for en uacceptabel
indforståethed med, at disse konflikter ikke kan styres.

EU, som handler i enighed med Rusland, der er en meget vigtig partner i dette anliggende, skal tilvejebringe
forhold, hvor man tydeligt udtrykker sine holdninger. Under disse forhold bør man frem for alt sende et
klart budskab til de lande, der ønsker at blive medlemmer af EU, om, at en løsning på de territoriale problemer
og i det mindste en delvis løsning på flygtningespørgsmålet er grundlæggende forudsætninger for at tænke
seriøst på medlemskab i nær eller fjern fremtid.

For mig er fremtiden og den måde, konflikten i Nagorno-Karabakh håndteres på, en lakmusprøve på, hvad
parterne ønsker at vise med hensyn til europæiske anliggender, og hvordan de viser deres troværdighed på
dette område.

Indrek Tarand (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Det var på tide at drøfte en strategi for Kaukasus, og i denne
strategi bør man ikke lukke øjnene for de ubehagelige processer, der foregår mellem Ukraine og Rusland.
Sagen vedrører forlængelsen af lejemålet for flådebasen i Sevastopol frem til 2050. Udtalelserne fra de russiske
ledere om, at Sortehavsflåden aldrig vil blive brugt mod sine naboer, lyder ikke alt for oprigtige. Hvorfor er
flåden der så – for at underholde børn og gamle i Krim? Herudover vil jeg nævne, at Frankrig har besluttet
at sælge et Mistral-krigsskib til Rusland. Vi mener, at landet kommer til at fortryde sin handling inderligt.

FORSÆDE: Jerzey BUZEK
Formand

5. Meddelelse fra formanden

Formanden. – Først vil jeg gerne fortælle Dem om den vanskelige situation i Polen. I lyset af de dramatiske
oversvømmelser i Polen, hvor en betydelig del af landet er oversvømmet, og folk har mistet alle deres ejendele,
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vil jeg på vegne af Europa-Parlamentet og os alle gerne udtrykke vores støtte og solidaritet med polakkerne
og vores mest dybfølte sympati med dem, der lider.

(Bifald)

Der vil være en forhandling om dette under Parlamentets næste mødeperiode den 16. juni 2010. Jeg er sikker
på, at EU vil vise solidaritet og reagere positivt på de polske myndigheders anmodning om økonomisk støtte.
Vi har Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som er så væsentlig ved denne slags naturkatastrofer.

6. Ændring af dagsordenen

Formanden. – Mine damer og herrer! Formandskonferencen afholdt et møde i formiddag. Vi afsluttede
konferencen for 10 minutter siden. Vi havde en meget indgående drøftelse af spørgsmålene om, hvordan
afstemningen om beslutningerne om Europa 2020-strategien skal organiseres. Som De naturligvis ved, er
det en strategi, hvis formål er at sørge for arbejde, fremgang og stabilitet til vores borgere i hele Unionen i et
helt tiår. Så det er en afgørende strategi for EU's fremtidige situation, og også for verden uden for Unionen,
for vi kan kun have styrke, hvis vi har styrke indadtil.

I forbindelse med drøftelserne under Formandskonferencens møde blev der fremført argumenter for at
stemme om vores beslutninger om Europa 2020-strategien i dag, fordi vi gerne vil have dem afgjort hurtigst
muligt, så vi kan deltage ansvarligt i den drøftelse, der foregår om dette emne med andre europæiske
institutioner. Der var imidlertid også argumenter for, at vi har brug for en strategi, som vi kan vedtage med
et overvældende flertal. Hvis vi ønsker indflydelse på situationen i Unionen, er vi nødt til at organisere et
stort flertal bag beslutningerne.

Det frygtes, at der måske ikke er et sådant flertal i dag. Så på den ene side har vi brug for en strategi hurtigst
muligt, og på den anden side ønsker vi en stærk beslutning. Det er, hvad vi har brug for.

I forbindelse med denne ansvarlige drøftelse blandt formændene for vores politiske grupper har jeg besluttet
at fremsætte et forslag om at udsætte forhandlingen. Det er i overensstemmelse med artikel 140 i
forretningsordenen.

Jeg vil gentage, at det er en meget vigtig beslutning, og at vi er klar over, at det haster med en beslutning, men
vi har brug for en beslutning, der er stor opbakning bag, og disse anliggender er af stor betydning.

Joseph Daul, for PPE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Tak for Deres udtalelse. Jeg vil gerne tilføje, at vores
ungarske venner er i samme situation som vores polske venner, hvad angår oversvømmelser. Vi nærer derfor
de samme tanker for vores ungarske medborgere som for vores polske medborgere.

(Bifald)

Jeg tilslutter mig Deres fremlæggelse. I en krisesituation skal demokratiske kræfter stå sammen. Det var
baggrunden for, at jeg før denne mødeperiode i Strasbourg foreslog Formandskonferencen at udsætte denne
beslutning til juni, fordi jeg havde bemærket visse uoverensstemmelser og uklarheder. Jeg opnåede ikke
flertal på Formandskonferencen – vi er et demokratisk parlament her – og vi har derfor forsøgt at forberede
denne beslutning.

Ved frokosttid i går indså vi under drøftelserne i vores respektive grupper, at tiden var knap. Jeg vil ikke sige,
at der blev sjusket med arbejdet, for det ville være en manglende anerkendelse af det arbejde, der er udført
af vores tjenestegrene, vores næstformænd og de mennesker, der er ansvarlige for at forberede arbejdet. Vi
sagde til os selv, foran alle eller en del af delegationslederne, at det formodentlig ville være bedst for
Parlamentets image at få teksten trukket tilbage og stemme næste gang. Jeg vil dog påpege, at krisen ikke vil
være overstået i juni. Vi drøftede sagen og blev enige om, at lederne af de store grupper skulle bede om en
udsættelse af afstemningen indtil juni.

Martin Schulz fortalte mig – og han var den eneste, der gjorde det – at jeg først og fremmest behøvede et
flertal i gruppen, men alle har brug for et flertal i gruppen. Vi drøftede derfor ikke ændringsforslag i vores
gruppe i går aftes, ligesom vi ikke drøftede beslutningen i dag, idet gruppen gik ind for en udsættelse, for at
finde en løsning, hvilket Parlamentet betragter som uomgængelig nødvendigt i forhold til vores medborgere.

I mellemtiden har vi modtaget et brev fra Guy Verhofstadt, og det er det, der har fået os til at beslutte at
anmode om en simpel udsættelse i tre uger. I denne krisesituation beder jeg Dem bevilge den, så vi i Parlamentet
kan vise vores medborgere, at vi er et stærkt organ med ansvarlige mænd og kvinder.
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Formanden. – Hr. Schulz vil gerne tale imod forslaget.

Martin Schulz, for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand! I begyndelsen af sin tale omtalte hr. Daul den vanskelige
situation i Ungarn. Mange lande oplever for tiden tilsvarende problemer. F.eks. er slovakkerne blevet hårdt
ramt af oversvømmelser. Vi føler en stærk solidaritet med borgerne i alle lande, der er ramt af nød af den art,
herunder Ungarn, Polen og Slovakiet.

Hr. formand! De og hr. Daul beskrev situationen på Formandskonferencen såvel som i går og også i formiddag.
Jeg har ikke noget at føje til det proceduremæssige. På vegne af hr. Cohn-Bendit, hr. Bisky og mig selv vil jeg
dog gerne forklare, at vi på Formandskonferencen i formiddag ikke stemte for Deres forslag om at udsætte
afstemningen, fordi vi mener, at vi bør og faktisk kan stemme i dag.

Der var et ønske om at vedtage en beslutning af denne art i Parlamentet på et bredere niveau og med et
bredere flertal, end det var tilfældet i februar. Det, der er sket i de seneste dage, handler ikke om procedure,
men om indhold. Ét står dog helt klart. Man har bevæget sig væk fra det indhold, hvorom der var almindelig
enighed i februar, og i lyset af den alvorlige krise er det ikke overraskende. Der er flere forskellige løsninger.
Der er løsninger, som nogle finder gode, og det er legitimt demokratisk set, og der er vores løsninger, som
adskiller sig fra dem, og som vi mener er bedre. Vi skal ikke bringe os selv på udmattelsens rand for at blive
100 % enige. Det er tid til at indtage faste standpunkter. De kan indtage faste standpunkter, og vi vil gøre det
samme. Vi har forsøgt at finde konsensus, men det fungerede ikke, og derfor bør vi nu forsøge at opnå flertal
for ét af standpunkterne.

Hvis der er flertal for en udsættelse, vil jeg sige nu og her, at vi i Gruppen for Det Progressive Forbund af
Socialdemokrater i Europa-Parlamentet naturligvis stadig vil være åbne over for nye forhandlinger.
Udgangspunktet for disse forhandlinger vil imidlertid være den tekst, vi har fremlagt sammen med vores
medlemskolleger fra Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance. Derfor mener jeg, at vi bør stemme
i dag.

(Parlamentet gav sin tilslutning)

Formanden. – Jeg vil også gerne takke hr. Daul og hr. Schulz for at gøre opmærksom på, at der for tiden
også er oversvømmelser i andre dele af Europa. De har fuldstændig ret, og vores udtryk for solidaritet gælder
alle de berørte lande og alle mennesker i Europa, som er i fare i dag.

Jan Březina (PPE). – (EN) Hr. formand! Det vand, der oversvømmer Polen, kommer fra Tjekkiet, hvor det
har forårsaget enorme skader, da oversvømmelserne begyndte. Tjekkiet er også en del af EU.

Formanden. – Mine damer og herrer! Jeg talte om dette for et øjeblik siden, da jeg takkede hr. Daul og hr.
Schulz. Tak også til Dem, hr. Březina, for at gøre opmærksom herpå. Det er katastrofale oversvømmelser.
Mange tak.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
Næstformand

7. Afstemningstid

Formanden. – Næste punkt er afstemningstiden.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)

7.1. Realisering af et indre marked for forbrugere og borgere (A7-0132/2010, Louis
Grech) (afstemning)

7.2. Dialog mellem universiteter og erhvervsliv: Et nyt partnerskab til modernisering
af de europæiske universiteter: (A7-0108/2010, Pál Schmitt) (afstemning)

7.3. Fællesskabets finansielle bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i
Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien "Kozloduy-programmet" (A7-0142/2010,
Rebecca Harms) (afstemning)
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7.4. Sikring af synergier mellem de fonde, som er øremærket til forskning og
innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk
udvikling og demonstration (A7-0138/2010, Lambert van Nistelrooij) (afstemning)

- Før afstemningen:

Lambert van Nistelrooij, for PPE-Gruppen. – (NL) Hr. formand. Der er ingen problemer med denne
betænkning. For Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) vil jeg gerne anmode om en
elektronisk afstemning.

Formanden. – Tiden er faktisk udløbet, men i lyset af de begrænsede transportmuligheder i denne uge og
forudsat Parlamentet ikke gør indsigelse, foreslår jeg, at vi stemmer ved navneopråb. Ønsker nogen at gøre
indsigelse? Ingen har gjort indsigelse, så vi kan stemme.

7.5. De offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk
genopretning (A7-0147/2010, Liem Hoang Ngoc) (afstemning)

- Efter afstemningen:

Liem Hoang Ngoc, ordfører. – (FR) Hr. formand! Den betænkning, vi lige har stemt om, er et alvorligt slag
mod borgerne i EU, som Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) og Gruppen Alliancen
af Liberale og Demokrater for Europa ønsker skal betale regningen for denne neoliberale krise.

(Bifald)

Under sådanne omstændigheder kan jeg ikke tillade, at mit navn eller navnet på Gruppen for Det Progressive
Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet forbindes med dette dokument. Jeg beder derfor om, at
De trækker min underskrift tilbage.

(Bifald)

Formanden. – Hr. Hoang Ngoc! Deres udtalelse vil blive noteret i referatet.

7.6. Samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og
EU2020-målene (A7-0129/2010, Ricardo Cortés Lastra) (afstemning)

- Efter afstemningen:

Patrizia Toia (S&D). – (IT) Hr. formand! Jeg ønskede blot at meddele Dem, at min afstemningsmaskine
ikke fungerede under Hoang Ngoc's betænkning. Jeg stemte imod den.

7.7. Middelhavsunionen (A7-0133/2010, Vincent Peillon) (afstemning)

7.8. Nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus (A7-0123/2010, Evgeni
Kirilov) (afstemning)

Formanden. – Det afslutter afstemningstiden.

8. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Betænkning: Louis Grech (A7-0132/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Hr. formand! Jeg er meget glad for, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
blev nævnt i betænkningen om realisering af et indre marked for forbrugere og borgere. I punkt 46 står der
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med rette, at adgang til finansiering er deres største problem. Det er korrekt, for det er stadig lettere at opnå
finansiering af millioner af euro til en hedgefond end at opnå et lån på 100 000 EUR til en lille virksomhed.

På den baggrund vil jeg gerne se, at man i betænkningen ikke blot beskriver, hvad der ideelt burde ske, men
også kræver, at Kommissionen tager konkrete skridt.

Betænkning: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Hr. formand! En tættere dialog mellem universiteter og erhvervslivet vil
efter min mening bidrage til den økonomiske vækst. Jeg er bekymret over den stigende arbejdsløshed blandt
unge. Den usikre beskæftigelsessituation, unge mennesker står over for, afholder dem ofte fra at starte en
familie eller får dem til at udsætte det for længe, og det har i sidste ende en negativ økonomisk og social
indvirkning i forhold til de demografiske ændringer i Europa.

En dialog bør derfor indeholde tiltag, der kan støtte de unges introduktion på arbejdsmarkedet, så man kan
udvikle deres potentiale i fuldt omfang. Andre emner bør omfatte brug af uddannelse som redskab til at
bekæmpe fattigdom, ulighed og social udstødelse, med særlig opmærksomhed rettet mod handicappede.
Af de nævnte grunde støtter jeg betænkningen.

Betænkning: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Seán Kelly (PPE). – (GA) Hr. formand! Jeg stemte for denne betænkning, og det var det rigtige at gøre.

Hvad angår kerneenergi i almindelighed vil jeg imidlertid gerne sige, at mange borgere er forvirret over den,
og i mit eget land er næsten alle imod kerneenergi på grund af de frygtelige katastrofer i Sellafield og Chernobyl.
Derfor anbefaler jeg, at Kommissionen undersøger fordele og ulemper ved kerneenergi, og at den offentliggør
en rapport, så borgerne kan få mulighed for at træffe en beslutning på basis af fakta snarere end følelser.

Endelig vil jeg gerne lykønske Dem, hr. formand, med det strålende arbejde, De har gjort på Deres første dag
i formandsstolen.

Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) Hr. formand! EU giver finansiel bistand til Litauen, Slovakiet og Bulgarien
som støtte for deres bestræbelser på at opfylde de forpligtelser, der er forbundet med nedlukningen af
kernereaktorer af første generation. Den finansielle nedlukningsbistand, som Bulgarien modtog indtil 2009,
var hovedsagelig beregnet til forberedende arbejde. Målet med den foreslåede fortsættelse er at yde Bulgarien
bistand, så landet kan drive og sikre sikkerhed og vedligehold ...

(Taleren blev afbrudt)

Hr. Kozlík! De kan ikke skifte emne i Deres udtalelse.

Betænkning: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Hr. formand! Enkelte af de ændringsforslag, som ordføreren har stillet til
sin betænkning, er intet mindre end forbløffende. Ordføreren forslog at undlade alle formuleringer om sunde
offentlige finanser, tilfældene af manglende overholdelse af stabilitets- og vækstpagten, som skal bringes til
ophør, og vigtigheden af en streng håndhævelse af stabilitets- og vækstpagten, og 250 medlemmer støttede
ham faktisk heri. Forbløffende!

Ordførerens og de andre 250 medlemmers mål er at ødelægge økonomien. Hvordan kan det være, at vi
stadig har 250 medlemmer, der nægter at sætte tæring efter næring? To hundrede og halvtreds medlemmer
i Europa-Parlamentet, som ikke kan forstå, at slaraffenland ikke eksisterer! Alle medlemsstater vil skulle
bløde en masse blod, sved og tårer for at slette deres gæld, få deres finanser i orden igen og styre ind på en
ny kurs.

Det er naturligvis en barsk besked, som vælgerne ikke gerne sluger. Men hvis ikke vi gennemfører det, vil
hele Europa gå bankerot! Den vej, ordføreren har foreslået, er en opskrift på, hvordan bæredygtigheden af
de offentlige finanser kan ødelægges på kort sigt. Heldigvis er ændringsforslagene ikke blevet vedtaget.

Vicky Ford (ECR). – (EN) Hr. formand! Jeg bifalder denne betænkning om de offentlige finanser. Den er en
kolossal forbedring i forhold til det første udkast.

Store gælds- og underskudsniveauer giver anledning til alvorlig bekymring i Det Forenede Kongerige og i
mange medlemsstater. Vi skal vænnes fra skattemæssige incitamenter og kvantitative lempelser, og de bør
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ikke være den gængse norm. Det er nødvendigt at fokusere på at få bugt med vores høje arbejdsløshedsniveauer
nu og reducere skattebyrden på beskæftigelse og for SMV'er. Ressourcerne er knappe, og vi er enige i, at hvor
der er penge til rådighed, bør de gå til vækstfremmende investeringer som f.eks. forskning og udvikling samt
grønnere og mere intelligent innovation. Endelig kan vi ikke lukke ørerne for spørgsmålet om vores aldrende
befolkninger. Pensionsordninger skal være gennemsigtige og skal tages med i beregningerne, når man ser
på den offentlige gæld.

Der er nogle spørgsmål, som jeg var på vagt over for i denne betænkning. Det er f.eks. nødvendigt at behandle
indvandring med varsomhed. Den kan udfylde visse huller i arbejdsstyrken, men skal kontrolleres, og man
skal tage lokale faktorer i betragtning. Ja, jeg er enig i, at der ved europæiske problemer er brug for europæiske
løsninger, men vi skal være bevidste om den globale økonomi og også respektere vores nationale regeringers
grundlæggende magtbeføjelser.

Philip Claeys (NI). – (NL) Hr. formand! Jeg stemte imod Hoang Ngoc's betænkning, hovedsagelig på grund
af den nonchalance, hvormed den opfordrer til endnu større masseindvandring til Europa.

Hvor afskåret fra den virkelige verden kan Parlamentet egentlig blive? Vores byer jamrer allerede som følge
af problemerne med den massive og ukontrollerede indvandring. Det er på tide, at vi gennemfører en
samfundsøkonomisk analyse på europæisk niveau over indvandringen fra lande uden for EU. Regeringerne
i flere medlemsstater, der allerede er blevet konfronteret med dette spørgsmål, har nægtet at beregne
omkostningerne ved indvandring og synes at mene, at det ikke ville være ønskeligt at få nogen viden om
dette spørgsmål. Hvordan kan det være?

Vi skal også tage de problemer i betragtning, som det vil forårsage i udviklingslandene, der vil opleve
hjerneflugt og kanalisering af vitale kræfter i deres samfund til Europa. Deres problemer vil blive endnu mere
alvorlige og bevirke endnu større indvandring.

Betænkning: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Diane Dodds (NI). – (EN) Hr. formand! Jeg stemte imod denne initiativbetænkning om Middelhavsunionen
af flere grunde.

Der er ingen tvivl om, at et stabilt Middelhavsområde er en enorm gevinst for et bredere Europa. På et
tidspunkt, hvor det økonomiske klima i hele Europa er truet, er det dog helt og aldeles upassende, at
Parlamentet overhovedet overvejer de udgifter, der er i forbindelse med en sådan plan. Store møder for
statschefer, et sekretariat på 40 mand og naboskabspakker er ikke udtryk for en enkel økonomisk politik på
netop dette tidspunkt.

Desuden var jeg imod ændringsforslag 5, hvori der anmodes om, at opgraderingen af forbindelserne mellem
EU og Israel under den økonomiske præferenceassocieringsaftale ikke fortsættes. I den fintfølende balance,
som Europa skal udvise, vil sådanne opfordringer ikke gøre noget for at overbevise Israel om, at Parlamentet
vil fungere som en ærlig mægler.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Hr. formand! Som ung journalist først i 1980'erne besøgte jeg kong Hassan i
Marokko, hvis anmodning om tiltrædelse af EU lige var blevet afvist. Efter mødet skrev jeg en artikel, hvor
jeg opfordrede til at danne et Middelhavsfællesskab. Jeg havde det privilegium at arbejde for Otto von Habsburg
her, og han sagde, at Middelhavet aldrig havde adskilt Europa og dets naboer, men at det skal knytte dem til
hinanden. I sin biografi om præsident Sarkozy skrev Jean-Paul Picaper, at idéen til Middelhavsunionen kom
fra den paneuropæiske bevægelse.

Hvorfor nævner jeg dette? Fordi jeg ønsker at gøre det klart, at dette ikke blot er en fransk tvangstanke, som
mange har sagt, og ikke er spild af penge, som en tidligere taler har sagt. Næst efter Østpartnerskabet er det
EU's væsentligste udenrigspolitiske redskab. Netop derfor skal vi imidlertid sikre, at det udformes rigtigt og
med en politisk struktur. Det skal ikke blot være en frihandelszone, for vi ved, med Churchills ord, at
Middelhavsområdet, og her henvender jeg mig til mine britiske medlemskolleger, er Europas bløde underliv.
Vi skal sikre, at det ikke bliver tilfældet i fremtiden.

Betænkning: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Tunne Kelam (PPE). – (EN) Hr. formand! Jeg støttede betænkningens oprindelige punkt 12, der udtrykte
bekymring over brugen af etnisk udrensning som optakt til Ruslands anerkendelse af marionetterne
Sydossetien og Abkhasien. Jeg foreslog at opfordre Rusland til uden ophold at respektere sine
våbenhvileforpligtelser og straks hæve sin blokade af EUMM’s adgang til Sydossetien og Abkhasien. Efter
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min mening er det højst uacceptabelt og ydmygende, at EU’s repræsentanter skal anmode om adgang til
disse områder, hvilket var aftalt. Set i det lys vil en opfordring til Rusland om at respektere Republikken
Georgiens suverænitet og integritet desværre ikke have nogen virkning.

Skriftlige stemmeforklaringer

Betænkning: Louis Grech (A7-0132/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Det indre marked og euroen udgør to reelle skjolde for EU mod det
finansielle, budgetmæssige, økonomiske og sociale uvejr, som de 27 medlemsstater i øjeblikket rider af. Jeg
stemte for betænkningen, fordi den bekræfter den centrale rolle, som det indre marked spiller, og giver et
vældig godt overblik over, hvad der er på spil i øjeblikket (budgetmæssig koordinering, udvikling af uddannelse
og forskning, støtte til SMV’er, styrkelse af og tilgængelighed til Solvit og Enterprise Europe Network). Det
er en refleksion og et befordringsbevis, der perfekt supplerer professor Montis, som for nylig fremlagde sin
rapport med titlen ”A new strategy for the single market” til kommissionsformand Barroso.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen, der behandler aktuelle mangler
ved det indre marked. Den økonomiske og finansielle krise har i væsentlig grad været til skade for det indre
markeds integrationsproces. Det er ulykkeligt at overvære, hvordan den økonomiske protektionisme igen
stikker hovedet frem på nationalt plan, hvilket kan føre til splittelse af det indre marked. Et stort antal SMV’er
forlader markedet, fordi deres adgang til finansiering er blevet alvorlig indskrænket i krisetider. Man skal
ikke glemme, at SMV’er udgør en væsentlig del af rygraden i den europæiske økonomi og er den primære
drivkraft for økonomisk vækst og social samhørighed. Medlemsstaterne bør yde en større indsats i forhold
til at gennemføre Small Business Act og reducere bureaukrati og andre administrative og bureaukratiske
hindringer for SMV’er.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Jeg stemte imod betænkningen, fordi den taler for elementer,
der er yderst belastende for reel bæredygtig vækst og generelt for arbejdstageres og forbrugeres interesser i
EU. For det første drager ordføreren ikke kun de forkerte konklusioner, han tager også udgangspunkt i den
forkerte præmis i formuleringen af sine forslag, eftersom han påstår, at ”det indre marked sammen med
euroområdet er det, der bedst illustrerer tanken bag EU's økonomiske integration og enhed (…) og det er
afgjort det mest synlige resultat af den europæiske integration, for så vidt angår EU-borgere”. Han glemmer
manglen på grundlæggende social og politisk enhed og overser de faktiske forhold i mange af landene i
euroområdet i dag.

Han henviser især til den sociale markedsøkonomi, et vidt begreb, der dybest set betyder liberalisering af
markedet på bekostning af de allersidste rester af socialpolitik. Ordføreren tilslutter sig også fuldt ud filosofien
om konkurrencedygtighed og Europa 2020-strategien, der ikke kun er ubegrundet, men som vil få endnu
mere negative konsekvenser for Europas befolkning.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), skriftlig. – (RO) Vi ved alle, at Europa 2020-strategien blev iværksat for at
hjælpe EU med at slippe ud af den aktuelle økonomiske krise og forberede dets økonomi på det nye årti.
Derfor mener jeg, at Europa 2020-strategien må opsætte realistiske mål for at opnå en grøn, videnbaseret,
social markedsøkonomi og bæredygtig udvikling inden 2020. Et andet mål er at skabe arbejdspladser i
landbrugs- og miljøsektoren, eftersom EU’s indre marked må udgøre hjørnestenen i Europa 2020-strategien,
der tager hånd om udfordringerne ved økonomisk vækst og forbrugerbeskyttelse.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi den argumenterer for, at det
indre marked ikke primært er forbundet med økonomiske overvejelser. Det er afgørende at sikre, at der i
forbindelse med genoplivningen af det indre marked vedtages en mere samlet og fælles tilgang, hvor
forbrugernes og borgernes mål, navnlig de mål, der vedrører økonomiske, sociale, sundheds- og miljømæssige
problemer, er fuldt integrerede i et genoplivet indre marked.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Det indre marked og de dermed forbundne politikker har givet den
europæiske offentlighed bedre adgang til varer og tjenesteydelser og til et større udvalg til lavere pris. Det
indre markeds principper har betydet, at europæiske forbrugere har fået adgang til mere information og
bedre beskyttelse af deres rettigheder, men de bliver også stadig mere opmærksom på deres forpligtelser.
Derfor er det indre markeds realitet ikke statisk, men dynamisk. Det er en realitet, der er under forandring i
en globaliseret verden. Vi må fortsat overveje, hvordan vi kan udvikle det og forbedre gennemførelsen af
det. Jeg er enig med ordføreren og vil gerne understrege vigtigheden af EU’s indre marked for selve
integrationen, for større social samhørighed, for bæredygtig udvikling, for konkurrenceevnen og for
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økonomisk vækst, der vil sætte os i stand til at imødegå fremtidige udviklinger og konkurrere i en globaliseret
verden.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Etableringen af et integreret, fuldt funktionsdygtigt indre
marked er en proces, der er afgørende for styrket europæisk integration, social samhørighed, økonomisk
vækst og bæredygtig udvikling i EU. Men den økonomiske krise har utvivlsomt påvirket offentlighedens og
forbrugernes tillid til det indre marked. Det er vigtigt, at den europæiske offentlighed forstår vigtigheden af
det indre marked, hvordan det virker og vigtigst af alt den gavn, det kan have for offentligheden, forbrugerne
og små og mellemstore virksomheder. En genoplivning af det indre marked indebærer, at dets forskellige
interessenter må vedtage en samlet og fælles tilgang, hvor forbrugernes og borgernes mål, navnlig de mål,
der vedrører økonomiske, sociale, sundheds- og miljømæssige problemer, integreres i et genoplivet indre
marked. Dette nye program til konsolidering af det indre marked må nøje overvåges for at sikre, at det lægger
vægt på social retfærdighed, garanterer markedets integritet, stimulerer innovation og støtter overgangen
til en ny digital tidsalder. Disse absolutte nødvendigheder vil sandsynligvis give det indre marked en
konkurrencemæssig fordel i forhold til andre store verdensøkonomier. For at skabe tillid til dette indre
marked er det nødvendigt at sikre, at forbrugere beskyttes, og at varetage offentlighedens sociale og
miljømæssige behov.

Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Det er imponerende, at det lykkes ordføreren i fuld alvor og uden at
komme til at le at skrive, at det indre marked og euroen har fungeret som Europas beskyttende skjold under
den dybe krise, vi har været påvirket af de sidste to år. Intet har beskyttet os, mindst af alt Bruxelles’ Europa.
Tværtimod har det skabt alle forudsætningerne for, at vi kan blive ramt med fuld styrke, nemlig fri global
bevægelighed for kapital, nedlæggelse af offentlige serviceydelser og systemer til social beskyttelse, større
jobusikkerhed og en pengepolitik overladt til en centralbank, der er ligeglad med medlemsstaternes
økonomiske behov. Det er konsekvenserne af at etablere et indre marked, der har været ufuldstændigt siden
1992. Det har også bidraget med inerti og været et overflødigt element, der måtte tages i betragtning, når
medlemsstaterne tog hånd om tingene. Hvad euroen angår, synes jeg, vi skulle prøve at spørge alle de lande,
der lider under spekulation, hvad de synes om dens evne til at beskytte dem. I dag er den en krisefaktor i sig
selv.

Małgorzata Handzlik (PPE), skriftlig. – (PL) Det indre marked er en vigtig bedrift i forhold til integration i
EU. Det giver såvel vores borgere som små og mellemstore virksomheder masser af muligheder.

I en rapport om strategien og fremtiden for EU’s marked, der blev udgivet og fremlagt sidste uge, påpeger
professor Mario Monti klart, at borgere og forbrugere bør stå i første række blandt dem, der drager fordel af
det indre marked. Markedet er ikke altid til fordel for dem. Under det videre lovarbejde bør deres interesser
derfor tages med i betragtning, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre. Vi bør forsøge at sikre, at f.eks.
spørgsmål om anerkendelse af faglige kvalifikationer, korrekt gennemførelse af servicedirektivet, e-handel,
små og mellemstore virksomheder og forbrugerbeskyttelse prioriteres højt under vores fortsatte opbygning
af det indre marked.

Som professor Monti rettelig bemærkede, kan man mærke en vis træthed i medlemsstaterne over for spørgsmål
vedrørende EU’s marked, men det er lige præcis nu, vi mere end nogensinde har brug for et stærkt indre
marked, som de seneste måneders krise har vist. Derfor hilser jeg med tilfredshed hr. Grechs betænkning,
som jeg havde lejlighed til at arbejde på, og som udgør vores bemærkning i spørgsmålet om forbrugere og
borgere på EU’s marked.

Eija-Riitta Korhola (PPE), skriftlig. – (EN) Denne betænkning kunne ikke være kommet på et mere afgørende
tidspunkt. Den aktuelle finanskrise har skabt en følelse af mistillid og ført til flere overvejelser om
protektionistiske foranstaltninger fra regeringers side. På lang sigt ville det være ødelæggende for Europas
økonomi. Jeg mener, der er en forbindelse mellem de økonomiske problemer og den manglende motivation
til at fuldføre det indre marked. Hr. Grech påpeger med rette i sin betænkning, at borgeren er det indre
markeds virkelige centrum, og at det bør være økonomien, der arbejder for borgeren, ikke omvendt. I sin
rapport ”A new strategy for the single market” advarer hr. Monti om, at det indre marked er mere upopulært
end nogensinde, men at der samtidig er mere behov for det end nogensinde. Efter min mening må vi handle
beslutsomt for at give det indre marked nyt liv, samtidig med at vi tager borgernes bekymringer i betragtning.
Jeg stemte for Grech-betænkningen, selv om den efter min mening kunne have lagt større vægt på SMV’ers
situation. Men eftersom de vigtige ændringsforslag blev vedtaget, er resultatet velafbalanceret, og jeg håber,
det vil føre til velgennemtænkte lovgivningsinitiativer fra Kommissionen.
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Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Etableringen af et indre marked har altid været og er fortsat et af EU’s
vigtigste mål. Et velfungerende indre marked er afgørende for at kunne fremme europæisk integration, social
samhørighed, økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i EU. På grund af den aktuelle økonomiske krise
er der blevet udtrykt tvivl om, hvilket stadie det indre marked befinder sig på. Nogle mener, at det er sårbart
for tiden. Hvis det er sandt, er det meget skadeligt for det indre markeds integrationsproces og for selve EU’s
historie. På dette stadie er det meget vigtigt at finde et instrument, der klart og utvetydigt informerer den
europæiske befolkning om, hvordan det indre marked fungerer, og om de enorme fordele, det kan føre med
sig for forbrugere og små og mellemstore virksomheder. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) Betænkningen peger i den forkerte retning. Tiden er inde til at beskytte
selskaber i de forskellige medlemsstater mod virkningerne af den globale finanskrise og til at indføre klare
regler for spekulanter og det frie marked. I stedet ofres de kulturelle og økonomiske forskelle mellem markeder,
selskaber og forretningsmetoder til fordel for et globaliseret marked. Derfor stemte jeg imod betænkningen.

Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for Grech-betænkningen om at gennemføre et indre
marked til forbrugere og borgere. Dette dokument finder faktisk en balance mellem på den ene side
målsætningerne for en åben økonomi, der er i stand til at stimulere vækst og jobskabelse og levere en integreret
reaktion på de betydelige udfordringer, vi står over for (såsom konkurrenceevne, forskning og udvikling,
industripolitik og demografiske og miljømæssige problemer), og på den anden målsætningerne for et
økonomisk system, som kan løfte opgaven med at levere forbrugerbeskyttelse og den sociale og miljømæssige
beskyttelse, borgerne har brug for. Vi må ikke glemme borgeren og forbrugeren i vores genopretningsstrategi.

Europa må også anlægge en samlet tilgang, der fuldt ud inddrager borgernes interesser og andre horisontale
politikområder, især sundhed, social beskyttelse og forbrugerbeskyttelse, arbejdsret, miljøet, bæredygtig
udvikling og eksterne politikker. Betænkningen opfordrer Kommissionen til at fremlægge et lovforslag, der
skal sikre gennemførelsen af en hensigtsmæssig, overkommelig og effektiv EU-klagemekanisme inden maj
2011, hvilket jeg støtter.

Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. – (SV) Denne betænkning består af den bedste indholdsløse retorik, jeg
har set i år, og derfor kan jeg ikke støtte den. Når det er sagt, så indeholder den både gode og dårlige forslag,
og derfor undlader jeg at stemme.

Betænkning: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen om dialog mellem universiteter og
erhvervsliv, fordi det efter min mening er afgørende, at forbindelsen mellem uddannelse og arbejdsmarkedet
styrkes. Det er ikke et spørgsmål om at bringe de studerende på linje med den private sektors ønsker, men
om at sætte unge mennesker i stand til at tage højde for arbejdslivets implikationer. Forbindelser mellem
universiteter og virksomheder skal styrkes for at gøre det nemmere for studerende at få adgang til
arbejdsmarkedet og for virksomheder at acceptere atypiske karriereforløb.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg støtter denne betænkning om et mere aktivt partnerskab
mellem universiteter og virksomheder. Universiteter spiller en nøglerolle for en vellykket overgang til en
videnbaseret økonomi, men der er også brug for aktiv deltagelse fra andre interessenters side, dvs.
virksomheder og statsinstitutioner. For at opnå effektive resultater må uddannelsessektoren omstruktureres
og moderniseres, og undervisningsplanerne skal reformeres og gøres tidssvarende for at tilfredsstille
arbejdsmarkedets behov. Når betingelserne for, at kandidater kan finde arbejde i små og mellemstore
virksomheder, er blevet opfyldt, vil vi have bygget bro over kløften mellem udbuddet af unge specialister og
arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Denne initiativbetænkning indeholder virkelig positive idéer for vores
universiteters fremtid. Enhver forandring i det akademiske uddannelsessystem, der kan være med til at
modernisere uddannelsesprogrammer og frem for alt bringer kandidaterne og arbejdsverdenen tættere på
hinanden, bør hilses velkommen og fremmes.

Nu må det europæiske universitetssystem, et af de vigtigste elementer i vores daglige liv, hvormed vi kan
lægge kimen til en robust, varig økonomisk genopretning, åbne sig over for arbejdsmarkedet.
Medlemsstaternes institutioner på prioritere at knytte solide forbindelser i form af gensidig udveksling mellem
universiteter og virksomheder, og det skal primært være lokale og regionale myndigheder, der har indflydelse
på bestræbelser på at føre den økonomiske sektor og uddannelsessektoren sammen. Kun universiteter, der
taler med virksomhederne i deres område, kan håbe på at kunne forberede de unge på at komme ud på og
forblive på arbejdsmarkedet.
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Nu som altid har vi alle brug for uddannelsesinstitutioner, der er moderne, og som frem for alt afspejler de
regionale behov. Jeg er overbevist om, at det også er et afgørende element for vores regioners vækst. Derfor
stemte jeg for betænkningen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) I dag er viden vigtigere end nogensinde. Der må gøres mere
i forhold til videntrekanten, vedtagelse af en ramme af reformer, der er nødvendige for at gøre viden til en
samfundsmæssig værdinorm, og styrkelse af båndene mellem virksomheder og universiteter som f.eks. Det
Europæiske Teknologiinstituts videns- og innovationsfællesskaber. Det er afgørende vigtigt, at universiteterne
integrerer det økonomiske og samfundsmæssige miljø i deres primære handlingsområde inden for rammerne
af deres forsknings- og innovationsprogrammer. Det er afgørende at udvikle en investeringsstrategi for nye
kilder til vækst og dermed anspore forskning, udvikling, innovation og uddannelse med henblik på at styrke
vores industrielle base, en fortrinlig servicesektor og en moderne økonomi i landdistrikterne. Både offentlige
og private højere læreanstalter, universiteter og polytekniske læreanstalter vil spille en meget værdifuld rolle
i forhold til at skabe tillid i staterne til disse institutioner. De skal have selvstyre, så de kan bidrage afgørende
til Europas udvikling. Det er nødvendigt at styrke de tværfaglige aspekter af uddannelses- og
forskningsprogrammer og samarbejdet mellem universiteter. Informations- og kommunikationsteknologier
er væsentlige instrumenter til dette formål.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om dialog mellem universiteter og
erhvervsliv: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter, fordi den fremlægger
initiativer, der bidrager til at forbedre europæiske lærendes beskæftigelsesegnethed. Samarbejde mellem
uddannelsessektoren og erhvervslivet er afgørende for at bygge bro mellem uddannelsessektorens udbudslogik
og arbejdsmarkedets efterspørgselslogik.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg mener, at partnerskaber, der gør det muligt at modernisere universiteter,
især dem, der fremmer bedre uddannelse og individuelle kvalifikationer, er afgørende for at forbedre Europas
konkurrenceevne. Denne kvalifikation vil blive afspejlet i innovation, forskning og udvikling, som er afgørende
for bæredygtig økonomisk og samfundsmæssig vækst. Der må etableres partnerskaber mellem universiteter
og virksomheder for at fremme disse arbejdstageres indtræden på arbejdsmarkedet, hvilket vil være med til
at reducere de høje ledighedsprocenter, der især opleves for tiden. I den forbindelse ønsker jeg også at gentage
vigtigheden af EU’s samhørighedspolitik. Dens midler vil være yderst velegnede til dette formål.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I marts 2000 i Lissabon og i marts 2002 i Barcelona vedtog
Det Europæiske Råd det strategiske mål om at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske
videnbaserede økonomi i verden, gøre dets uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer til den globale
målestok for kvalitet og oprette det europæiske rum for forskning og innovation. Medlemsstaterne har
ansvaret for uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitik, mens EU’s rolle er at støtte forbedringen af nationale
systemer gennem nye instrumenter på EU-plan, gensidig læring og udveksling af oplysninger og god praksis.
Den videnbaserede økonomi og hastige teknologiske udvikling udgør udfordringer for videregående
uddannelse og forskning i Europa, men de skaber også nye muligheder, som må udnyttes bedst muligt. I den
forbindelse er det afgørende vigtigt at etablere kvalitetspartnerskaber mellem de højere læreanstalter og
erhvervslivet. Jeg mener, at samarbejde mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet på lokalt, regionalt,
nationalt og transnationalt plan er afgørende for at bygge bro mellem uddannelsessektorens udbudslogik
og arbejdsmarkedets efterspørgselslogik.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Betænkningen om dialog mellem universiteter og erhvervslivet
indtager en holdning, som vi ikke betragter som måden at modernisere uddannelsessektoren på. Vi må tage
de lurende trusler mod fri, offentlig og demokratisk adgang til uddannelse meget alvorligt. Vi mener, at de
fejl, der skyldes Bolognaprocessen, må anerkendes øjeblikkeligt, og i modsætning til hvad ordføreren siger
om Bolognaprocessen, må spørgsmålet om mobilitet som et middel til at bringe medlemsstaterne tættere
på hinanden og i højere grad bringe dem på lige fod med hinanden afmystificeres.

Endvidere må vi ikke glemme, at Bolognaprocessen ikke er neutral, at der var nyinvesteringer involveret, og
at den samtidig har fulgt en politik om at fjerne ansvaret for finansiering af universiteterne fra staten.
Spørgsmålet om universiteters selvstyre omtales adskillige gange i betænkningen, og tanken om et
”partnerskab” mellem universiteter og virksomheder tilføjes til dette punkt som en måde at sikre finansiering
af institutionerne på. Dette universitet-erhvervsliv-koncept er et skridt væk fra den egentlige mening med
og værdi af uddannelse som en universel rettighed og griber uddannelse an ved at kommercialisere den og
ribbe den for indhold og kvalitet. Det er en neoliberal tilgang, som vi er imod.
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Filip Kaczmarek (PPE), skriftlig. – (PL) Jeg støttede Schmitt-betænkningen om dialog mellem universiteter
og erhvervslivet: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter. Jeg vil gerne inderligt
takke ordføreren, som desværre ikke længere er medlem af Parlamentet. Jeg gratulerer varmt hr. Schmitt
med valget til det ungarske parlament og med valget som formand. Jeg ønsker ham held og lykke.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), skriftlig. – (CS) EU befinder sig i øjeblikket i en meget skizofren situation.
På den ene side er der tydelig efterspørgsel efter, at universiteter uddanner praktisk orienterede fagfolk på
universitetsuddannelserne. På den anden ved dem, der virkelig har forstand på teknisk uddannelse, at de
første tre års egentlige studier på universitet skal give de studerende det teoretiske grundlag for videre
vellykkede studier. Det er roden til hele misforståelsen. Et forum af universiteter og virksomheder, uanset
dets form, vil altid koncentrere sig særligt om ”praktisk anvendelige” kandidater. Men dem, der i virkeligheden
forestår grundforskning og vigtig innovation, er primært folk, der har bestået ingeniør-, kandidat- og
ph.d.-uddannelser. Hvis de skal kunne opnå vigtige resultater på deres områder, skal disse kandidater
naturligvis tilegne sig et ordentligt grundlag inden for de vigtigste tekniske discipliner i de tre første studieår.
Det er svært at forestille sig, at de skulle kunne klare sig med matematik på gymnasieniveau og et overfladisk
kendskab til de grundlæggende tekniske videnskaber suppleret med en eksamen i enkelt og dobbelt bogholderi
og praktisk viden om, hvordan man forbereder projekter til at ansøge om legater. Ansvarlige
universitetslektorer taler for et standpunkt, der ikke er meget anderledes end mit, trods alle de forskellige
erklæringer, fora, meddelelser og nye partnerskaber. Til fremtidige drøftelser anbefaler jeg derfor, at der
skelnes tydeligt mellem universitetsuddannelse i henhold til Bolognaerklæringen og ”traditionel”
universitetsuddannelse. De nye, ekstra former for såkaldt livslang læring er naturligvis også ønskværdige.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Dialog mellem universiteter og erhvervslivet er afgørende for de
kvalitetsuddannelser, som EU’s unge stræber efter. Samarbejde på alle planer mellem uddannelsessektoren
og erhvervslivet er afgørende for at bygge bro mellem uddannelsessektorens udbudslogik og arbejdsmarkedets
efterspørgselslogik. Partnerskaber mellem uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner og virksomheder
er afgørende for at kunne forbedre de lærendes beskæftigelsesegnethed, iværksætterpotentiale og fortrolighed
med arbejdsverdenen. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) I sin meddelelse omtaler Kommissionen, at universiteter og højere
læreanstalter skal gives reelt selvstyre. Denne form for selvstyre skal gå hånd i hånd med økonomisk selvstyre,
og det er urealistisk i den spareperiode, vi kan se frem til. Der er mange eksempler på meget udbytterigt
samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Behovet for styrket dialog i forbindelse med
Bolognaprocessen udtrykkes ikke tydeligt nok, og derfor undlod jeg at stemme.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), skriftlig. – (LT) Der er næppe nogen af EU’s medlemsstater, der
ville betvivle, at samarbejde mellem undervisningssektoren og erhvervslivet er afgørende vigtigt. I betragtning
af at krisen har fremhævet ikke kun problemerne med arbejdsløshed, men også vigtigheden af uddannelse,
der opfylder markedets behov, glæder det mig, at Parlamentet med sin godkendelse af dette dokument
tilstræber at indlede en dialog mellem den akademiske verden og erhvervslivet. Det skal betragtes som noget
langsigtet, helt fra begyndelsen af universitetsuddannelserne. Forskellige udvekslingsprogrammer, støtte til
praktikpladser i virksomheder, måske endda samråd mellem universiteter og virksomheder om udarbejdelse
af læseplaner. Hvis kommende arbejdsgivere integrerer sig med uddannelsessystemet helt fra starten, er der
større chance for, at vi kan uddanne specialister, der bedre kan opfylde arbejdsgivernes behov på
arbejdsmarkedet.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Jeg stemte for Parlamentets beslutning A7-0108/2010
om dialog mellem universiteter og erhvervsliv: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske
universiteter (2009/2099 (INI)), fordi den nuværende dynamik på arbejdsmarkedet, den økonomiske udvikling
og ændrede udviklingsprioriteter nødvendiggør samarbejde på mange planer. Videregående uddannelser i
hele Europa står over for en enorm udfordring. De skal følge med en verden i dynamisk udvikling og markedets
foranderlige forventninger til nye medarbejdere. Det er et meget væsentligt aktuelt problem, at
uddannelsesmulighederne og -niveauerne ikke svarer til markedets forventninger. Det ville være en uacceptabel
fejltagelse at bevare dette system, som er fyldt med uligheder. Alene derfor må de ændringer, vi bør indføre,
vedrøre hele uddannelsessektoren og den måde, hvorpå unge mennesker klarer sig på arbejdsmarkedet. Som
tidligere formand for Students’ Parliament of the Republic of Poland, en lovbestemt institution, der
repræsenterer alle studerende i Polen, møder jeg tit personer, som netop er begyndt på eller er lige ved at
afslutte universitetet. Der er ikke særlig stor opmærksomhed på arbejdsmarkedet og dets krav, og
uddannelsesniveauet er tilsvarende utilfredsstillende. I både politiske organisationer og studenterorganisationer
er der en udbredt opfattelse af, at det vigtige er, hvor mange praktikophold folk har gennemført, hvor mange
fag de har studeret, eller hvor mange sprog de kan tale. Men markedet har brug for kvalitet, ikke kvantitet.
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Derfor er det afgørende, at vi gør noget for at forbedre samarbejdet mellem universiteter, den akademiske
verden og erhvervslivet.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for Schmitt-betænkningen om at fremme
samarbejdet mellem universiteter og virksomheder. Nu om dage må universiteter give sig af med tættere
samarbejde med erhvervslivet for på passende vis at kunne leve op til arbejdsmarkedets krav, især i en
globaliseret økonomi. I denne forbindelse bør dialog og samarbejde mellem universiteter og virksomheder
baseres på gensidighed, tillid og respekt.

Dette mål kan opnås ved at indføre et system med videnkuponer lig det, der er i brug i flere medlemsstater
i øjeblikket, og som vil sætte især SMV'er i stand til at forbedre deres forskningskapacitet uden at bringe
universiteternes uafhængighed, selvstyre og offentlige natur i fare. Både universiteter og virksomheder kan
drage fordel af i fællesskab at udvikle tværfaglige kompetencer og iværksætterevner og af fleksibel tilpasning
af forskningsområder, profiler og specialer til behovene i økonomien og hos små og mellemstore
virksomheder.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for betænkningen om dialog mellem universiteter
og erhvervslivet: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter.

EU har brug for at knytte tættere bånd og partnerskaber mellem universiteter og erhvervslivet for at kunne
udvikle et samfund baseret på viden og anvendt forskning og forbedre kandidaternes integration på
arbejdsmarkedet. Desværre konstateres der stadig oftere uoverensstemmelser mellem kandidaternes evner
og de kvalifikationer, som arbejdsmarkedet forlanger.

Jeg opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde mellem- og langsigtede prognoser for de
krævede kompetencer for at kunne koordinere studieprogrammerne med den økonomiske udvikling.
Endvidere vil jeg gerne henlede opmærksomheden på behovet for at forøge antallet af arbejdspladser, hvilket
er en prioritet for EU, især i den aktuelle recession.

Vi opfordrer Kommissionen til ved hjælp af de ressourcer og instrumenter, den har til rådighed, at fremme
udviklingen af en iværksætterkultur ved at forenkle procedurer og begrænse bureaukratiet med henblik på
at fremme udvekslingen mellem universiteter og erhvervslivet.

Sluttelig vil jeg gerne understrege vigtigheden af livslang læring, især gennem fjernundervisning, der er særligt
tilpasset de nye teknologier, og som især er til gavn for personer over 45, der er mere sårbare og udsatte for
social udstødelse.

Betænkning: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) EU beskytter sine borgere. Bortset fra europæiske bestemmelser om
farlige produkter, som folk forsøger at få ind på det indre marked, bortset fra fælles foranstaltninger mod
terrorisme, bortset fra fælles initiativer til at sikre freden i Europa er EU involveret i nedlæggelsen af
kernekraftværker opført i Sovjettiden, der når som helst kan udsætte vores helbred for fare. 24 år efter den
forfærdelige ulykke i Tjernobyl glæder det mig at have bidraget til sikkerheden på vores kontinent ved at
stemme for denne betænkning. Det er faktisk afgørende, at de foranstaltninger, der iværksættes i Bulgarien
i henhold til Kozloduy-programmet, fortsættes i perioden fra 2010 til 2013.

Gerard Batten, John Bufton og Derek Roland Clark (EFD), skriftlig. – (EN) UKIP anser sikkerheden i
forbindelse med elproduktion ved hjælp af kernekraft som meget vigtig, men betragter EU’s støtte til Bulgarien,
angiveligt med dette formål, som værende motiveret af politiske overvejelser (ved at forhindre oparbejdning
af fissilt materiale i bekvem nærhed til Bulgarien i nabolandet Rusland) og doktrinære overvejelser (indførelsen
af urealistiske politikker om vindkraft) samt af et ønske om at finansiere lokale bevaringsprojekter, hvilket
ikke hører under samme sagsområde som nedlukning. Derfor har UKIP’s medlemmer af Parlamentet stemt
imod de ekstra midler, som betænkningen anmoder om.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) De regler vedrørende kernekraft og radioaktivt affald, der var i kraft i
central- og østeuropæiske lande inden deres tiltrædelse, var mindre krævende end de regler, der var gældende
for EU på daværende tidspunkt. EU’s intervention og økonomiske støtte var derfor nødvendig med henblik
på at styrke beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. Det forslag, vi skal stemme om, passer ind i
denne ramme.

Forslaget om en forordning fremlagt af Kommissionen har til formål at yde økonomisk støtte til nedlukningen
af blok 1 til 4 på Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien og at sikre, at der tages hånd om de resulterende
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radioaktive materialer. Ifølge ordføreren kan sikkerheden komme i fare uden EU-støtte, eftersom reaktorer
af typen WWER 440/230 har alvorlige konstruktionsfejl, som det ikke ville være muligt at overvinde.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Beskyttelsen af og støtten til menneskers sundhed og miljøet
er områder med høj prioritet i den europæiske udviklingspolitik. I lyset heraf mener jeg, at det er fuldstændig
afgørende, at EU sikrer tilstrækkelige økonomiske og tekniske ressourcer til nedlukning af blok 1 til 4 på
Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien, som Parlamentet taler for i denne beslutning. Derved lukker Europa
en væsentlig producent af højradioaktive udledninger og eliminerer risikoen for alvorlige ulykker. Sideløbende
med sikkerhedsvilkårene for nedlukningsoperationer er det afgørende, at Det Europæiske Fællesskab indtager
en aktiv rolle i forhold til at hjælpe Bulgarien med at overvinde de negative virkninger, som nedlukningen
vil have for den økonomiske konkurrenceevne, bæredygtig energi og arbejdsmarkedets tilstand. I denne
forbindelse må EU’s interventionsstrategi sikre støtte til fremme af jobskabelse og bæredygtig industri i de
områder, der påvirkes af nedlukningen.

Rebecca Harms (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) I dag bevilgede Parlamentet 300 mio. EUR til yderligere hjælp
til nedlukning af blok 1 til 4 på Kozloduy-kernekraftværket. Jeg støtter beslutningen, idet der vil blive behov
for yderligere hjælp for at sikre sikker nedlukning af reaktorerne. Men Parlamentet afviste at benytte disse
midler til at finansiere forurenende brunkulsfyrede værker. Også forslaget om at anvende en del af midlerne
til at hjælpe Bulgarien med at finde en løsning til endelig bortskaffelse af atomaffald blev forkastet. Det fik
mig til at stemme imod det ændrede forslag. Men jeg undlod at stemme om den lovgivningsmæssige beslutning
om at tillade EU-finansiering af nedlukning.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Vi kan kun glæde os over ethvert skridt hen imod at
nedlægge et kernekraftværk og gennemføre forskningsprogrammer for vedvarende energi og atomaffald.
Dette er et skridt hen imod gradvis udfasning af kernekraft, hvilket vi går ind for. Jeg vil dog gerne understrege,
at jeg er forbløffet over, at der insisteres på ”endelig bortskaffelse” af atomaffald. I betragtning af de risici,
denne metode udgør for vores økosystem, er den ikke nogen langsigtet løsning.

De manglende garantier vedrørende bevilling af økonomisk støtte fra EU til fremme af nedlukningen bekymrer
mig også. Hvordan kan vi være sikre på, at en del af de 300 mio. EUR ikke anvendes til at finansiere det nye
Belene-kernekraftværk i Bulgarien. Har kommissær Oettinger ikke allerede givet tilsagn om finansiering af
dette projekt? Jeg stemmer for betænkningen i håbet om, at Kozloduy-reaktorerne langt om længe bliver
lukket ned.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Central- og østeuropæiske landes tiltrædelse til EU og deres brug af
kernekraft har ført til behovet for at yde økonomisk støtte til disse lande, så de kan håndtere atomaffald på
en effektiv måde og forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. Den økonomiske støtte, der
blev vedtaget, falder derfor inden for rammerne. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Alajos Mészáros (PPE), skriftlig. – (HU) I sin tiltrædelsesaftale indvilgede Bulgarien ligesom Slovakiet og
Litauen i at nedlægge en del af sin kernekraftproduktion. Indtil 2009 blev der ydet økonomisk støtte til
permanent nedlukning af Kozloduy-kernekraftværket, men ligesom med de andre medlemsstater blev der
anmodet om en forlængelse indtil 2013. Til dette formål vil det modtage omkring 860 mio. EUR i støtte.
Men en fuldstændig nedlukning tager lang tid, eftersom det ikke er nok blot at koble kernekraftværket af
nettet. I sådanne tilfælde, hvor der er ønske om at lukke et kernekraftværk tidligere end planlagt, må der
træffes foranstaltninger til en erstatningsenergiforsyning. Bulgarien har ikke ødelagt sin energiforsyning,
men det påvirker nabolandene, som ikke længere modtager elektricitet. Lukningen af fire reaktorer medfører
et tab på 1 700 MW elektricitet for Bulgarien.

Uden økonomisk støtte fra EU er den bulgarske regering ude af stand til på sikker vis at bortskaffe det brugte
brændsel, hvoraf en del under alle omstændigheder blev bortskaffet et sted uden for EU’s medlemsstater. Jeg
er også opmærksom på, at den bulgarske regering ikke har nogen reserver, den kan trække på i tilfælde af
permanent nedlukning, og derfor må vi yde støtte. Vi har allerede investeret en hel del penge i permanent
lukning af kernekraftværker, men lad os overveje, om det ikke ville være til større gavn, hvis vi moderniserede
kernekraftværkerne i stedet for at lukke dem. Jeg tænker ikke specifikt på Kozloduy. Vi er nødt til at støtte
en forbedring af sikkerhedsstandarderne i Central- og Østeuropa, eftersom det er på grund af deres lave
standarder, at kernekraftværker må lukkes.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Så længe der ikke findes en tilfredsstillende løsning på problemet med
endelig bortskaffelse af radioaktivt affald, er det ingen overraskelse, at kandidatlandene ikke ved, hvilken
mulighed de skal vælge. Vi må sørge for, at vi ikke yder økonomisk støtte til at forbedre beskyttelsen for
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mennesker og miljø blot for at opdage, at brændselselementerne bliver solgt og muligvis brugt til militære
formål. Det er naturligvis i hele Europas sikkerheds- og miljømæssige interesse at finde en endelig
bortskaffelsesløsning. Men videresalg af atomaffald må standses.

Når vi har nået et punkt, hvor nedlukningen af to reaktorer koster 1,78 mia. EUR, er det tydeligt, at eventyret
om billig, klimavenlig kernekraft er forbi. Denne betænkning fremhæver nogle af problemerne i forbindelse
med kernekraft og nedlukning af atomreaktorer, og derfor stemte jeg for.

Rovana Plumb (S&D), skriftlig. – (RO) I overensstemmelse med de forpligtelser, som Bulgarien påtog sig i
sin tiltrædelsestraktat med EU, må landet lukke blok 1 til 4 på Kozloduy-kernekraftværket, hvilket EU har
ydet økonomisk støtte til indtil 2009. Jeg stemte for denne betænkning om støtte til Bulgariens initiativ til
at modtage yderligere 300 mio. EUR i støtte frem til 2013 for at gennemføre nedlukningen af
Kozloduy-kernekraftværket, rydde op på området og håndtere det resulterende affald på en bæredygtig måde
og under forhold, der ikke medfører skader på folks helbred og på miljøet.

Endvidere støtter jeg Kommissionens anmodning om at overvåge og inspicere gennemførelsen af alle de
projekter, der skal finansieres af denne bevilling, nemlig forskning/innovation med henblik på at indføre
teknologier baseret på vedvarende energikilder for at opfylde kravet om at realisere en yderligere reduktion
på 18 000 kt CO2-ækvivalenter som følge af nedlukningen. Særlig opmærksomhed må gives til at omskole
arbejdsstyrken for at forhindre, at arbejdsløsheden stiger endnu mere, og til lokalsamfundenes udvikling,
især under den aktuelle krise. Alle disse processer må gennemføres på en måde, der er fuldstændig
gennemsigtig for borgerne i overensstemmelse med bestemmelserne i alle de multilaterale miljøaftaler, som
Bulgarien er underskriver af (Århus, Espoo osv.).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Som forventet mistede vi Grønne vores sidste chance
for at ændre Harms-betænkningen under plenarafstemningen om Fællesskabets økonomiske støtte til
nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien.

I dag vedtog Parlamentet at give 300 mio. EUR (frem til 2013) til Bulgariens aktuelle program til nedlukning
af 4 atomreaktorer i Kozloduy. Dette positive signal over for Bulgarien var årsagen til, at ordføreren og
Verts/ALE undlod at stemme om lovforslaget.

Takket være De Grønne har Parlamentet endelig anerkendt, at Bulgarien dårligt nok har en politik for endelig
bortskaffelse af atomaffald. Men med hjælp fra PPE og S&D lykkedes det den bulgarske regering at undgå
bestemmelser, der ville fremme reelle fremskridt i forhold til endelig bortskaffelse. I øjeblikket overføres de
største farer for mennesker og miljø til Rusland, hvortil de mest bestrålede brændselselementer eksporteres.

Ikke desto mindre er det lykkedes Parlamentet at sikre flere bestemmelser om offentlig deltagelse,
gennemsigtighed, inspektion og rapportering end i Kommissionens oprindelige forslag. Nu får vi se, om
nogle af dem bliver indarbejdet af Rådet, som har det sidste ord, eftersom Parlamentet kun høres i spørgsmål
vedrørende kernekraft.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Ligesom med Bulgariens Kozloduy-kernekraftværk var
nedlukningen af Ignalina-kernekraftværket i Litauen en af betingelserne for tiltrædelse til EU. Nedlukningen
af Ignalina-kernekraftværket i 2009 har haft alvorlige følger for Litauen. Efter at Litauen genvandt sin
uafhængighed i 1991, bidrog Ignalina-kernekraftværket i høj grad til vores økonomi og dækkede over 70 %
af vores lands energibehov. På grund af nedlukningen blev vi tvunget til at opgive vores status som
energieksportør og blev importør af en lang række energiformer. Ignalina-kernekraftværket var en billig
energikilde for industrien og forbrugere, ligesom det var en kilde til indtægter takket være eksporten. Ligesom
nedlukningen af Kozloduy vil Ignalinas forsvinden føre til mistet forretningsvirksomhed og færre
arbejdspladser for den lokale økonomi. Fuld økonomisk støtte fra EU til Kozloduy og Ignalina er vigtig for
at afhjælpe nogle af de økonomiske og sociale følger af nedlukningen af de to kernekraftværker. De seneste
års finansielle uro har rystet Litauen og mange af EU’s medlemsstater og har indtil videre sat en stopper for
håbet om at opføre nye avancerede kernekraftværker i den nærmeste fremtid. Men det ville være tåbeligt af
os helt at opgive kernekraftværker. Atomteknologi er på ingen måde en patentløsning på vores energisikkerhed
og naturkatastrofer, men brugen af effektiv og sikker atomenergi kunne bidrage til at overvinde langsigtede
strategiske udfordringer.

Betænkning: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Strukturfondene, som er etableret i vores regioner, skal knyttes bedre
sammen med europæiske lån til forskning og innovation. van Nistelrooij-betænkningen indeholder nyttige
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anbefalinger til at forbedre anvendelsen af alle disse lån. Det er et ubestrideligt potentiale for finansiering og
vækst i vores territorier her. Ligeledes kan større synergier mellem de forskellige finansielle instrumenter
kun være til gavn på et tidspunkt, hvor vi er nødt til at kickstarte den økonomiske aktivitet. Sluttelig bør alle
disse fonde involveres i gennemførelsen af EU 2020-strategien. Jeg har noteret mig betænkningens kvaliteter
og støttede den med min stemme.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Der kan tages mest effektivt hånd om innovation på regionalt
plan på grund af nærheden til f.eks. universiteter, offentlige forskningsinstitutioner og industrien og ved at
fremme partnerskaber inden for videnoverførsel og ved udveksling af bedste praksis mellem regioner.
Samhørighedspolitik er et væsentligt element i den europæiske integrationsproces og en af de mest succesrige
EU-politikker, der fremmer konvergens mellem stadig mere forskellige regioner og stimulerer vækst og
beskæftigelse. Fremme og anvendelse af vellykkede modeller i videntrekanten er afgørende, og det samme
er det at sikre bæredygtig udvikling af regionale strategiske forskningsrammer for innovation sammen med
erhvervslivet, forskningscentre, universiteter og offentlige myndigheder. Jeg vil gerne fremhæve potentialet
ved regionale ”klynger” af dem, der leder vejen for videnbaseret mobilisering af den regionale konkurrenceevne,
og inddragelse af udviklingen af ”klynger” i både programmet for konkurrenceevne og innovation og det
syvende rammeprogram. Jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på vigtigheden af de videns- og
innovationsfællesskaber, der oprettes inden for rammerne af det europæiske åbenhedsinitiativ, som forbinder
de vigtigste regionale videnbaserede ”klynger” i Europa. Jeg opfordrer til, at udveksling af viden i regionale
”klynger” fremmes gennem strukturfondene, eftersom disse "klynger” repræsenterer en stor mulighed, især
for mindre gunstigt stillede regioner.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg mener, at det er på sin plads at analysere den måde, hvorpå den vejledende
ramme for Fællesskabets strategiske retningslinjer 2007-2013 og navnlig "Retningslinje 1.2: bedre viden og
innovation til sikring af vækst" blev fulgt af medlemsstaterne og regionerne i deres nationale strategiske
referencerammer (NSR) og operationelle programmer. En sådan analyse giver os mulighed for at få et mere
konkret indblik i, hvad der er blevet gjort, og hvilke udfordringer der fortsat skal overvindes på et område,
der i stadig højere grad er på dagsordenen. I krisetider er det ikke kun nyttigt, men strengt nødvendigt at
undgå spild og dobbeltarbejde. Efter min mening er det vigtigt at udføre en grundig vurdering af, hvordan
samhørigheds-, forsknings- og innovationspolitikker er knyttet til deres instrumenter (strukturfonde, syvende
rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling og rammeprogrammet for konkurrenceevne og
innovation), for at gøre dem mere effektive og produktive.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Forskning og innovation er prioriterede områder og absolut
afgørende for konkurrenceevnen og den europæiske økonomis succes i den aktuelle globale krise, intense
konkurrence og intensiverede indsats for at tage hånd om nye udfordringer såsom klimaforandringer og
territorial samhørighed. Denne krise skærper risikoen for regionale skævheder og forværringen af økonomiske
og sociale forhold i de mindst gunstigt stillede regioner. I lyset heraf støtter jeg beslutningen, som understreger
det akutte behov for at opnå større effektivitet, fleksibilitet og forenkling af adgangen til strukturfondene for
derved at sikre hurtig adgang til støtte- og finansieringsmekanismer for nye forretningsprojekter og for at
puste nyt liv i små og mellemstore virksomheder. Det er en strategi, der er yderst relevant og vigtig for EU’s
territoriale samhørighed, fordi den samtidig sikrer, at krisen bliver til en mulighed for at udnytte styrker og
forbedre effektiviteten ved ressourcernes rentabilitet.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, fordi forskning, udvikling
og innovation er nøgleelementer, der kan hjælpe EU med at komme hurtigere og stærkere ud af den aktuelle
økonomiske krise og samtidig opfylde de foreslåede økonomiske og udviklingsmæssige mål. Det kræver en
sammenhængende politik, der er målrettet og ordentligt finansieret. Men efter min mening må der tages
højde for regionernes forskellige sociale og økonomiske forhold. Man må acceptere grænser, og der må
udstikkes mål baseret på den aktuelle situation, mens behovene skal identificeres ved at høre alle lokale,
regionale og nationale organer.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Innovation er vigtig, men det kan ikke dikteres ovenfra, som Europa
2020-strategien forsøger. Det kan til gengæld støttes ved hjælp af støtteprogrammer. Det giver ikke megen
mening, at ansøgere om støtte står over for en jungle af forskellige finansieringsinstitutioner og regler på
grund af den manglende koordinering mellem EU og medlemsstaterne. Hvert skridt, vi tager hen imod
forenkling, er en god ting, forudsat at de ikke giver mulighed for misbrug. De metoder, der beskrives i
betænkningen, ser ud til at være gode, og jeg har stemt for dem.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Samhørighedspolitik er et væsentligt element i den europæiske
integrationsproces og en af de mest succesrige EU-politikker, der fremmer konvergens mellem stadig mere
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forskellige regioner og stimulerer vækst og beskæftigelse, I den aktuelle periode 2007-2013 har alle
medlemsstater afsat en betydelig del af deres samlede økonomiske bevillinger til innovations- og
udviklingsaktiviteter. Jeg mener, at samhørighedspolitikken befinder sig i en position til at skabe synergier
med forsknings- og innovationspolitikker i forhold til kapacitetsopbygning, netværksrelationer og
videnoverførsel.

Bedre brug af midlerne vil medføre bedre forsknings-, videns- og innovationskapacitet i de forskellige regioner
og styrkelse af det territoriale aspekt af partnerskaber i udformningen og gennemførelsen af offentlige
politikker. Denne betænkning er et initiativ, som jeg støtter, fordi jeg mener, at det er afgørende, at der
gennemføres synergier mellem strukturfondene beregnet på forskning og innovation og det syvende
rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling med henblik på større effektivitet i opnåelsen af
vidensamfundets mål.

Betænkning: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for beslutningen som vedtaget af Parlamentets Økonomi-
og Valutaudvalg. I dag er de offentlige finansers langsigtede holdbarhed grundlæggende for den europæiske
økonomiske og finanspolitiske troværdighed. Det har den græske krise vist. Stående over for markederne
og kreditvurderingsbureauerne er de offentlige magthavere nødt til at demonstrere deres ansvarlighed. Det
er også nødvendigt på grund af den demografiske realitet af i dag og i fremtiden. Derfor forkastede jeg med
bestemthed de standpunkter, som ordføreren, hr. Hoang Ngoc, slog til lyd for, og som opfordrer til, at
politikken i forhold til offentlig gæld videreføres. Vi må formode, at utallige medlemsstaters offentlige finanser
ikke er holdbare, og have modet til at gøre noget ved det. Vores båd tager vand ind. Selv om vi endnu ikke
er ved at synke, er det på høje tid, at vi begynder at øse.

Françoise Castex (S&D), skriftlig. – (FR) Under afstemningen torsdag den 20. maj om betænkningen af det
socialdemokratiske medlem af Parlamentet Liem Hoang Ngoc om offentlige finansers langsigtede holdbarhed
stemte UMP- og MoDem-grupperne i Parlamentet med stor entusiasme for en tekst, som Det Europæiske
Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) og Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
havde ændret linje for linje for at forvandle den til et neoliberalt manifest. Jeg stemte imod teksten, som er
en fornærmelse mod Europas borgere. UMP og MoDem fremmaner de uholdbare underskuds spøgelse for
at retfærdiggøre spareforanstaltninger i hidtil uset omfang i hele Europa fra 2011. De foreslår at forvandle
stabilitetspagten til en social regressionspagt. I denne tekst går højrefløjen så vidt som at afvise oprettelsen
af et europæisk offentligt kreditvurderingsbureau, samtidig med at de private bureauer slår på tromme og
fører an i spekulative angreb mod staterne i euroområdet. Men den glemmer, at de voksende underskud først
og fremmest er en følge af krisen, bankredningspakkerne og de neoliberale politikkers fiasko. I dag sender
højrefløjen regningen til borgerne.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) De enorme underskud og gældsposter, som mange
medlemsstater står over for, er virkelig et vigtigt problem, der har forårsaget den finanskrise, vi oplever, og
som vi alle er nødt til at gøre noget ved. Men årsagerne til disse finansielle fejltrin er ikke de årsager, som
ordføreren påpeger. Statsbudgetter er blevet afsporet, fordi a) staternes forbrug (sociale udgifter, forbrug til
vækst) forøges under enhver krise, b) forretningsbankerne blev reddet, og c) skattekonkurrencen er blevet
intensiveret med en tydelig reduktion i selskabsskatten gennem de sidste 20 år. Følgelig er vores analyse af
fakta fuldstændig anderledes end ordførerens, idet han mener, at regeringerne er ansvarlige for den finansielle
afsporing.

George Sabin Cutaş (S&D), skriftlig. – (RO) Sidste år udgjorde budgetunderskuddene og den offentlige
gæld i euroområdet henholdsvis 6,3 % og 78,7 % af BNP, hvilket var langt mere end angivet i stabilitets- og
vækstpagten. Stabilitets- og vækstpagtens begrænsninger er blevet fremhævet under den aktuelle krise, idet
den ikke har været tilstrækkelig til at harmonisere de nationale økonomier. Derfor støtter jeg en revision af
pagten og en undersøgelse af alternative mekanismer til genopretning af konvergensen mellem økonomierne
i EU samt etableringen af et europæisk offentligt kreditvurderingsbureau og tættere koordinering af
medlemsstaternes budget- og pengepolitikker. Faktisk anser jeg Den Europæiske Centralbanks beslutning i
sidste uge om at købe obligationer udstedt af regeringerne i euroområdet som et positivt skridt. Jeg besluttede
at stemme imod den endelige betænkning om offentlige finansers langsigtede holdbarhed, fordi disse aspekter,
som jeg betragter som grundlæggende for at sikre stabiliteten af det indre marked og for at bevare en moderne
velfærdsstat i Europa, er blevet fjernet fra betænkningen.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) I den nuværende situation, hvor mange lande står over for alvorlige
vanskeligheder med deres offentlige finanser, er det afgørende at indføre politiske foranstaltninger, der fører
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til økonomisk og social stabilitet, men især nogle, der stimulerer væksten. Ud over underskuddet må den
offentlige gæld analyseres og god praksis på området indføres, så der åbnes mulighed for en mere stabil
situation, og en gentagelse af de samme fejl i fremtiden forhindres. Jeg anser det også for afgørende at indføre
rimelige kriterier for udtrykket økonomisk genopretning, eftersom medlemsstaterne befinder sig i forskellige
situationer. Sluttelig vil jeg understrege behovet for en konkurrencedygtig skattepolitik, ikke kun for EU,
men også i forhold til investeringer i tredjelande.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Som den aktuelle krise med sine voldsomme konsekvenser
på den økonomiske udvikling, borgernes livskvalitet og den sociale stabilitet har vist, er de offentlige finansers
holdbarhed en forudsætning for økonomisk genopretning og pålidelig udvikling. Det står også klart, at
revideringen af stabilitets- og vækstpagten er utilstrækkelig. Derfor vil jeg gerne gentage behovet for at styrke
EU-institutionernes mekanismer med henblik på større integration og territorial samhørighed for derved at
sikre større interventions- og beskyttelseskapacitet med det formål at modvirke risici og afvigelser fra fælles
politikker. Jeg vil også gerne understrege de sociale bekymringer, der fremhæves i betænkningen, som advarer
mod den store ulighed mellem borgernes indtægter. Det er en situation, der underminerer produktiviteten
og den økonomiske konkurrenceevne. Jeg er derfor enig i behovet for at tilskynde medlemsstaterne til at
indføre hensigtsmæssige reformer for at tage hånd om disse uligheder. Skattemæssig retfærdighed og effektiv
offentlig statsforbrug er afgørende for den økonomiske genopretningsproces og for den sociale samhørighed.
Reduktion af fattigdom, sikring af social samhørighed og stimulering af økonomisk vækst og produktivitet
er ubestridelige prioriteter i EU, og de vil bestemt få gavn af en gradvis reduktion i skattetrykket på arbejde
og på små og mellemstore virksomheder.

Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Jeg er enig med betænkningen i, at de nuværende niveauer for offentlig
gæld og underskud vil blive vanskelige for kommende generationer at bære, men de er også et alvorligt
problem i dag. Men jeg er uenig i de foreslåede løsninger. Jeg mener ikke, at en betænkning, der udelader
årsagen til den aktuelle eksplosion i gæld og underskud, kan tages alvorligt. I stedet skal man bemærke, at
det er medlemsstaternes – og dermed Europas borgeres og skatteyderes – overtagelse af bankers og
finanssektorens private gæld, der er årsag til, at disse underskud er vokset så meget. Vi må slå det fast med
syvtommersøm, at EU og Eurogruppen kun er skredet til handling nu for at behage de markeder, som De
anser for at være rationelle og effektive, men som går i panik, når underskuddet bliver for stort, og går i panik
en gang til, fordi de er bange for, at de foranstaltninger, der er iværksat for at reducere det, kan være til hinder
for en antydning af økonomisk genopretning. De har mæsket sig ved at tage en høj pris for risikoen ved den
græske gæld, som De netop har elimineret ved at vedtage de seneste foranstaltninger. De har vundet på alle
fronter og forøget deres egen profit endnu mere. Pyt med konsekvenserne for realøkonomien og folket.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg så mig tvunget til at stemme imod min kollega Liem Hoang
Ngocs betænkning, som den europæiske højrefløj og De Liberale færdiggjorde på en måde, der har berøvet
den sin substans, så den blot forsvarer dogmatisk overholdelse af stabilitetspagten og dermed
spareforanstaltningerne. Budgetpolitik er ikke et mål i sig selv, det er et værktøj, der reagerer på politiske
mål. Det burde ikke være besparelser, der blev prioriteret, for så kvæler vi den lille vækst, der er. Det, vi har
brug for, er en filosofi om voksende beskæftigelse, som vi er nødt til at forsvare. Med dette for øje må EU
tildeles de nødvendige ressourcer til at handle, hvilket indebærer at give os selv værktøjer til at styre økonomien
hen over dem, der i øjeblikket er tilgængelige for os i henhold til stabilitetspagten, og som er utilstrækkelige.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Dette dokument beviser ønsker om at skabe et
omfordelingssystem, der imødekommer hele samfundet. Dets positive forslag vedrører migrationspolitik.
Det afviser de ”vilkårlige nedskæringer”, der er foretaget i offentlige investeringer i krisens navn. Men derefter
indføres der en omvendt logik i forhold til bestemte forslag.

Højere pensionsalder, billigelse af stabilitets- og vækstpagten som en løsning på krisen, selv om den tydeligvis
er en af årsagerne, ros til Den Europæiske Centralbank for at redde banksektoren og støtte til en social
økonomi baseret på et bæredygtigt, konkurrencedygtigt marked – teksten er fyldt med gentagelser af utallige
neoliberale dogmer. Krisen vil ikke gøre nogen forskel, for Europa er blindet af sin dogmatisme og vender
det døve øre til borgernes krav. Jeg stemmer imod denne betænkning.

Claudio Morganti (EFD), skriftlig. – (IT) På trods af, at den globale økonomiske og finansielle krise i
bekymrende grad rammer nationale budgetters holdbarhed, indeholder betænkningen fremlagt for Parlamentet
afsnit, der forhindrer mig i at stemme for.

For det første står der i punkt 59, at vi kan være med til at standse krisen ved at øge beskæftigelsesniveauet,
og det foreslås, at der vedtages politikker til fremme af indvandring fra uden for EU, som endda skal føre til
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tildeling af statsborgerskab. På den ene side blander teksten unødigt det økonomiske spørgsmål sammen
med migrationspolitik, oven i købet samtidig med at den ser bort fra den allerede høje arbejdsløshed.

På den anden synes jeg ikke, at Europa skal fremme tildeling af statsborgerskab. Endvidere tilsigter nogle af
ændringsforslagene indførelsen af en skat på finansielle transaktioner og et europæisk kreditvurderingsbureau.
Vi opnår bestemt ikke bedre regulering af de finansielle markeder ved at indføre en ny skat.

Sluttelig, hvad angår oprettelsen af et offentligt kreditvurderingsbureau, rammer ændringsforslaget ved siden
af, for den bedste praktiske måde at beskytte investorers tillid på er ved at garantere
kreditvurderingsbureauernes upartiskhed og uafhængighed og ikke ved at underkaste dem politisk indflydelse.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Det ærgrer mig dybt, at det endelig er lykkedes højrefløjen
at ”kapre” denne betænkning om offentlige finanser, og at den har ændret dens hovedsigte, så den nu er en
meget neoliberal betænkning. Jeg roser ordføreren, hr. Hoang Ngocs, beslutning om at fjerne sit navn fra
den.

Marc Tarabella (S&D), skriftlig. – (FR) Det er ganske enkelt uacceptabelt, at denne betænkning er blevet
vedtaget af flertallet bestående af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) og Gruppen
Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa. Det er grunden til, at Gruppen for Det Progressive Forbund
af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet sammen med vores ordfører, hr. Hoang Ngoc, har stemt imod
den. Hvordan kan man ønske at lade vores medborgere betale for en krise, som banker og spekulanter i høj
grad har ansvaret for? De foranstaltninger, som PPE-Gruppen og ALDE-Gruppen taler for, nemlig hurtig
konsolidering af de offentlige finanser, nedskæring i det offentlige forbrug, især pensioner og sundhedspleje,
og betingelsesløs indførelse af stabilitets- og vækstpagten vil have katastrofale langsigtede konsekvenser for
vores samfund. Vi er på vej direkte mod en katastrofe, hvis vi ikke etablerer en skat på finansielle transaktioner,
som hr. Hoang Ngoc har foreslået, og hvis vi ikke iværksætter holdbare genopretningsforanstaltninger. Lad
os ikke tvinge Europas borgere i knæ.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Hovedformålet med denne betænkning var at analysere de offentlige
finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning. Plenarforhandlingen kunne
ikke være kommet på et mere passende tidspunkt set i lyset af den enestående økonomiske og finansielle
forståelse, der blev opnået i sidste uge blandt europæiske ledere. På den ene side signalerer den vedtagne
pakke med foranstaltninger – især frigivelsen af støtte til Grækenland, den fremskyndede omstrukturering
af medlemsstaternes offentlige finanser og oprettelsen af en finansiel stabiliseringsmekanisme – stærk
solidaritet. Men det må påregnes, at de nødvendiggør en periode med opofrelse, som vil påvirke alle europæere.
Disse ofre må fordeles på en retfærdig og afbalanceret måde. Tiden er inde til modige beslutninger på nationalt
plan med en lang tidshorisont for øje og uden at hoppe over, hvor gærdet er lavest. De offentlige finanser
balanceres ved at nedskære forbruget og forøge indtægterne eller begge dele samtidig.

Under en økonomisk recession har vi ingen anden mulighed end at nedbringe det offentlige forbrug betydeligt
ved at eliminere spild og optimere statens drift. Efter adskillige ændringer fokuserer det endelige indhold i
beslutningsforslaget på nogle af disse udfordringer. Derfor stemte jeg for.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) I 2009 ramte Litauen og nogle af vores naboer i EU næsten
bunden. Gribbene cirkler måske ikke over vores hoveder, men vi føler os stadig ikke sikre. Litauens BNP faldt
med 4,1 % fra kvartal til kvartal og i første kvartal af 2010. De fleste litauere forstår, at behovet for hårde
ofre og alvorlige foranstaltninger ikke vil forsvinde fra den ene dag til den anden. De offentlige finansers
langsigtede holdbarhed er afgørende for at opnå stabilitet og vækst. Løsningen er at nedbringe
budgetunderskuddet. I betænkningen bemærkes det ganske præcist, at stor gæld og store underskud truer
holdbarheden og kunne få katastrofal indflydelse på beskæftigelse, den offentlige sundhedspleje og pensioner.
Vi kan ikke tage let på den beslutning, vi skal træffe – det voksende statsunderskud er ved at udvikle sig til
en enorm byrde for kommende generationer. Finansiel stabilitet er vigtig for genopretningen af Litauens og
Europas økonomier. Derfor støtter jeg de foranstaltninger, der har været til forhandling denne uge, f.eks.
forslagene om Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici og Det Europæiske Finanstilsynssystem. Mere
end nogensinde har vi brug for gnidningsløs koordinering af markeder og hedgefonde og bedre tilsyn. Vi er
også nødt til at fortsætte med en seriøs gennemførelse af vores internationale forpligtelser. Og det vigtigste
er, at det er afgørende at genvinde offentlighedens tillid og genoprette den økonomiske selvagtelse i hvert
af vores lande. Det kan vi opnå ved at sikre de offentlige finansers langsigtede holdbarhed, tale lige ud af
posen og være gennemsigtige i alt, hvad vi foretager os.
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Betænkning: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Betænkningen om samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af
Lissabonmålsætningerne og EU 2020-målene er væsentlig derved, at den illustrerer, i hvor høj grad denne
politik kan bidrage til EU’s fremtid. Strukturfondene, som garanterer samhørigheden af de europæiske
territorier og finansiel innovation, er med til at bevirke initiativer, som uden tvivl skaber vækst i regionerne.
Jeg mener oprigtigt, at samhørighedspolitikken vil være et afgørende instrument for at opfylde EU
2020-målene, og derfor stemte jeg for betænkningen.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) De vanskeligheder, der altid er blevet fremhævet af Europas kulturarvs
politiske, sociale og økonomiske mangfoldighed – som del af et stort, men uensartet territorium – har siden
1980’erne ført til udviklingen af samhørighedspolitikken. I cykliske faser fra én programmeringsperiode til
den næste har Europa stået over for behovet for at opdatere sine samhørighedsmål. Det har det gjort ved at
reformere både de midler, af hensyn til hvilke strukturfondene har været, er og fortsat vil være det
fundamentale finansielle grundlag for enhver EU-politik, der har til formål at forøge den interne samhørighed,
og målene, hvormed de forskellige formål og individuelle initiativer konstant er blevet nyorienteret i
overensstemmelse med tidens krav. Jeg går ind for hr. Cortés Lastras initiativbetænkning, for Europa
2020-strategien må inddrages blandt samhørighedspolitikkens mål for perioden 2007-2013 og støttes af
målet om territorial samhørighed og af den pragmatiske tilgang, som det er at dele målene på lokalt plan.
Kun på denne måde kan vi undgå risikoen for, at Europa 2020-strategien bliver reduceret til noget, hvor
eurokratiet fremmer sine egne sager, som det var tilfældet med Lissabonstrategien.

Alain Cadec (PPE), skriftlig. – (FR) Strukturfondene spiller en afgørende rolle for udviklingen af EU
2020-strategien, for så vidt at de udgør et effektivt instrument for økonomisk udvikling i alle Europas
regioner. Hr. Cortes Lastras betænkning påpeger med rette, at Lissabonstrategien kun opnåede konkrete
resultater, da den blev knyttet til samhørighedspolitikken. Derfor er jeg enig med ordførerens anbefalinger
af de forbedringer, der må gennemføres af forvaltningssystemet i EU 2020-strategien i forhold til
Lissabonstrategien. Det er altafgørende at knytte tættere bånd mellem lokale og regionale myndigheder og
interessenter fra civilsamfundet inden for rammerne af forvaltning på flere planer. Sammen med ordføreren
understreger jeg vigtigheden af en forenklet tilgang til brugen af strukturfondene inden for den fremtidige
lovramme. Enkelhed er trods alt en af nøglerne til effektivitet.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg går fuldt og helt ind for betænkningens forslag om at tilstræbe
inddragelse i samhørighedspolitikken for at forfølge målene for EU 2020-strategien. Den nye Lissabontraktat
styrker princippet om økonomisk, social og territorial samhørighed, og uden denne solidaritetsklausul er
EU i sig selv meningsløst! Det ultimative mål med samhørighedspolitikken er at reducere skævhederne
mellem de forskellige regioners økonomiske udviklingsniveauer og gøre noget ved den strukturelle
tilbageståenhed i de mindst gunstigt stillede og mest afsidesliggende regioner. I tilgangen til 2020-strategien,
som beskæftiger sig med at fremme vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse, er det vigtigt at bemærke, at
samhørighedspolitikken kan være et vigtigt instrument i forhold til at opnå de mål, som strategien udstikker.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Det ultimative mål med samhørighedspolitikken er at reducere skævhederne
mellem de forskellige regioners økonomiske udviklingsniveauer ved at målrette ressourcer specifikt mod
vækst og beskæftigelse. EU 2020-strategien medfører væsentlige og ambitiøse udfordringer for Europa på
fem områder, der betragtes som strategiske: (1) beskæftigelse, (2) innovation og forskning, (3)
klimaforandringer og energi, (4) uddannelse og (5) fattigdomsbekæmpelse. Som sagt er det en ambitiøs og
dristig strategi. Jeg er enig med ordføreren i, at den må formuleres, så den er i harmoni med den fremtidige
samhørighedspolitik, og at 2020-strategien også må gennemføres på regionalt og lokalt plan, hvilket ikke
skete med Lissabonstrategien. Det er afgørende for økonomisk udvikling og vækst i regionerne. Eftersom
jeg stammer fra en region i Portugal, hvis interesser og ønsker ofte tilsidesættes af hensyn til den centraliserede
magts interesser, som jeg allerede har udtalt offentligt, mener jeg, at gennemførelsen af EU 2020-strategiens
mål på regionalt plan kan være til større gavn for en mere jævnbyrdig regional udvikling.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I det europæiske udviklingsprojekt kan der opnås store
fremskridt i forhold til territorial samhørighed, hvilket er afgørende for kampen mod fattigdom og social
udstødelse og for at fremme beskæftigelse og bæredygtig udvikling og for social samhørighed. Jeg er overbevist
om, at små og mellemstore virksomheder spiller en afgørende rolle for en vellykket opbygning af Europa.
Derfor støtter jeg betænkningens henstillinger om bl.a. at forenkle reglerne for at få adgang til og forvalte
bevillingen af de tilgængelige midler med henblik på at tilskynde til brugen af dem og til effektiv gennemførelse
på hele EU’s territorium. Regionerne gennemfører mere end en tredjedel af de offentlige investeringer i EU,
og forbruget af strukturfondene er i stigende grad koncentreret om mål, der har med vækst og beskæftigelse
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at gøre. Jeg mener, at EU straks må handle og iværksætte konkrete foranstaltninger til at ”opfylde de særlige
behov, der gør sig gældende for regioner, der er karakteriseret af naturlige eller demografiske handicap af
alvorlig og vedvarende art, såsom kystområder, øer, bjergegne, grænseegne og afsidesliggende områder”.
Jeg vil også gerne gentage, at ”uddannelse og erhvervsuddannelse er de grundlæggende forudsætninger for
EU's udvikling og kan gøre det mere konkurrencedygtigt over for de globale udfordringer”.

João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Ordføreren finder det beklageligt, at EU 2020-strategien ikke i
tilstrækkelig grad inddrager en vurdering af Lissabonstrategien, og den holdning deler vi. Lissabonstrategiens
erklærede mål – økonomisk vækst, beskæftigelse og social samhørighed – er ikke blevet opfyldt. Tværtimod
er situationen på disse områder forværret. Som vi har sagt, er denne situation resultatet af Lissabonstrategiens
mål, og sikke mål! Meget specifikt er målene at liberalisere, privatisere gøre arbejdsmarkedsretten mindre
reguleret og mere fleksibel. Disse muligheder, instrumenter og mål er nu taget op igen som led i EU
2020-strategien. I forlængelse heraf argumenterer ordføreren for at ”fuldstændiggøre det frie, åbne og
funktionelle indre marked”. Men det er altså dette særdeles ”frie, åbne og funktionelle indre marked”, der har
været årsag til størstedelen af fattigdommen og den sociale udstødelse i EU og har undermineret dets territoriale
samhørighed. Derfor accepterer vi ikke, at samhørighedspolitikken bringes på linje med EU 2020-strategien
af hensyn til dens virkelige mål, som er at reducere skævheder mellem de forskellige regioners
udviklingsniveauer og etablere reel økonomisk, social og territorial samhørighed.

Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. – (PL) Samhørighedspolitikkens primære mål er at tilstræbe en ensartet
grad af udvikling i alle EU’s regioner. Takket være de flerårige programmer og strategier, som er blevet indført
som led i den politik, har de enkelte regioner, især de fattigste af dem, mulighed for vedvarende økonomisk
vækst, forbedret konkurrenceevne og jobskabelse. Over halvdelen af alle investeringer i den offentlige sektor
finder sted på regionalt plan, så lokale myndigheder bliver de primære deltagere i gennemførelsen af den
aktuelle Lissabonstrategi og i EU 2020-strategiens fremtid. Vi bør fuldt ud støtte gennemførelsen af projekter,
som hører under samhørighedspolitikken, og huske på, at dem, der vil få størst gavn af dem, som regel vil
være landdistrikter, og forfatterens støtte til partnerskabstilgangen gør det muligt at informere borgerne
effektivt om målene for og resultaterne af igangsatte projekter.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Det lader til, at vi stiller midler til rådighed for ugunstigt stillede
områder, men at de ender med at blive brugt i relativt velstående regioner. Der er problemer med
støttepolitikken i hele EU. På den ene side investeres der penge i at genrejse landsbyer for at forhindre
affolkningen af landdistrikterne, og på den anden modvirkes denne indsats af regler om privatisering og
deregulering.

Det nytter ikke at have et levende centrum i en landsby, hvis den stort set er afskåret fra offentlig transport,
og posthuset er lukket. Betænkningen behandler ikke tilstrækkelig detaljeret problemerne ved
samhørighedspolitikken, og derfor har jeg stemt imod.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Denne beslutning er et vigtigt dokument, fordi det
udstikker den bedste rute for den sammenknytning, der er behov for mellem samhørighedspolitikken og
EU 2020-strategien. I en tid, hvor der er stor opmærksomhed på den europæiske samhørighedspolitik efter
2013, er det virkelig vigtigt at præsentere den som et uundværligt værktøj for overholdelse af EU
2020-strategien og gentage, at samhørighedspolitikker er afgørende for at håndhæve den oprindelige plan
om integration i EU. Samhørighedspolitikken har spillet en vigtig rolle for skabelsen af en bedre balance
mellem Europas regioner, og den betragtes nu som afgørende vigtig for at overvinde den aktuelle finanskrise,
som EU oplever, ved at styrke konkurrenceevnen og lokale potentialer. I en tid, hvor EU’s budget ikke forventes
at vokse, og hvor samhørighedspolitikkens budget (ca. 45 % af EU’s budget) er under pres, mener vi, at en
god tilknytning mellem samhørighedspolitikkens mål på den ene side og EU 2020-strategiens på den anden
er afgørende for at styrke samhørigheden og samtidig bidrage til en positiv reaktion fra alle regioner og
medlemmer af offentligheden på de udfordringer, som EU står over for.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Det er en skam, at vores alternative beslutning om
samhørighedspolitikken og EU 2020 blev forkastet. Vi, Verts/ALE-Gruppen, har derfor besluttet at undlade
at stemme ved den endelige afstemning om Cortés Lastra-beslutningen.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), skriftlig. – (DE) Ordføreren, hr. Cortés Lastra, fremlagde oprindeligt en
meget afbalanceret betænkning om forholdet mellem samhørighedspolitikken og EU 2020-strategien. Dens
mål var at korrigere den omfattende øremærkning af samhørighedspolitikken, som fandt sted under den
første Barrosokommission. Den spurgte med rette, om samhørighedspolitikken er et værktøj under
Lissabonstrategien og den nye EU 2020-strategi, eller om den har selvstændig betydning og selvstændig
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værdi. Ordføreren havde fundet en balance mellem disse to aspekter. Vi bør være ham taknemmelig, fordi
han talte for samhørighedspolitikkens uafhængighed. Vi støttede hans tilgang. Desværre har de
ændringsforslag, som primært blev fremlagt af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater),
kraftigt udvandet betænkningens oprindelige intention. Det beklager vi i Gruppen De Grønne/Den Europæiske
Fri Alliance meget. Derfor fremlagde vi betænkningen for plenarmødet endnu en gang som en alternativ
beslutning, stort set i sin oprindelige form.

Desværre fik den ikke flertal. Det var ikke overraskende i lyset af afstemningen i udvalget. Men vores mål var
at bruge denne alternative beslutning til at gøre det klart, at der findes et mindretal i Parlamentet, som ønskede
at give regionerne flere rettigheder til selvstændig udvikling, end den nuværende strukturfondperiodes
øremærkningsmodel giver mulighed for.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Samhørighedspolitikken er afgørende for at kunne opnå målene med
EU 2020-strategien, som er fremme af uddannelse, erhvervsuddannelse og forskning, jobskabelse og
økonomisk vækst. Efter Lissabonstrategiens fiaskoer med hensyn til målet om samhørighed, ikke mindst
manglen på passende høring af Parlamentet og på deltagelse af regionale og lokale myndigheder, understreger
betænkningen vigtigheden af samhørighedspolitikkens bidrag til fremtidige strategiske mål. Det er derfor
vigtigt at bevæge sig i retning af en større følelse af ejerskab over strategiens målsætninger blandt lokale og
regionale myndigheder og organer.

Regionerne spiller en afgørende rolle som midlet til at nå de økonomiske og sociale aktører, især små og
mellemstore virksomheder. I lyset af den horisontale tilgang er det kun gennem en stærk og ordentlig
finansieret samhørighedspolitik, at EU’s udvikling kan fremmes, og at EU kan gøres mere konkurrencedygtig
over for de globale udfordringer. Europas regionale dimension må styrkes med en strategi, som tager højde
for de særpræg, der præger forskellige regioner eller grupper heraf som f.eks. regionerne i den yderste periferi.
Af disse grunde betragter jeg samhørighedspolitikken som et afgørende instrument for at realisere EU
2020-strategiens mål, og derfor stemte jeg for betænkningen.

Betænkning: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Middelhavsunionen er et formidabelt projekt, som kræver stærkt
politisk engagement fra Parlamentets side. Jeg stemte for denne betænkning, fordi den indeholder følgende
tre idéer, som er meget vigtige: 1) den nye institutionelle struktur skal gøres effektiv hurtigt for at gøre
Middelhavsunionen funktionsdygtig, 2) tilstrækkelig finansiering er afgørende, hvis Middelhavsunionen skal
kunne opnå sine mål og dermed tydeliggøre de seks primære strategiske projekter (fjernelse af forurening i
Middelhavet, transport, vedvarende energi, uddannelse, SMV'er, civilbeskyttelse), 3) Middelhavsunionens
succes afhænger af løsningen af regionale konflikter omkring Middelhavet.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Middelhavsunionen er et ambitiøst projekt med en række aspekter,
der uden tvivl er positive, ikke mindst i forhold til muligheden for i fremtiden at styrke instrumenterne til
kontrol af indvandring og bekæmpelse af de strømme af ulovlige indvandrere, der har påvirket Middelhavet
i de senere år, ved hjælp af dette politiske og økonomiske partnerskab. Det er endnu en grund til, at Europa
kan drage fordel af udsigten til et forum for dialog med landene i Middelhavsområdet, der næsten altid er
transitlande for størstedelen af de ulovlige indvandrere, der når frem til kontinentets sydlige kyst.

Den kanal for dialog, der bliver åbnet, må naturligvis ikke tolkes som et instrument, der skal fremme disse
strømme, men skal ses som et, der regulerer og bekæmper ulovligheder. Det er op til økonomisk samhandel
og en overordnet fredsskabelse i Mellemøstregionen – hvilket Middelhavsunionen skal bestræbe sig på, hvis
den skal bidrage aktivt – at fremme social og økonomisk vækst i indvandrernes oprindelseslande. Hvis EU
er baseret på et solidt politisk grundlag og har specifikke mål, vil den sætte os i stand til at hjælpe disse
mennesker, som i dag i stor stil ønsker at tage til de sydeuropæiske kyster, i deres egne lande. I håbet om, at
migration vil blive tillagt større vigtighed på de kommende topmøder i Middelhavsunionen, stemmer jeg
for.

Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Ved at stemme for Peillon-betænkningen har vi alle anerkendt, at
Middelhavsområdet er et område af stor vigtighed, og at store integrerede regioner som den omkring
Middelhavet i en multipolar og indbyrdes afhængig verden er i en bedre position til at håndtere sociale,
kulturelle, økonomiske, miljømæssige, demografiske, politiske og sikkerhedsmæssige udfordringer.

Middelhavet rummer på samme tid alle disse udfordringer, der er afgørende for stabiliteten i hele regionen,
og som nødvendiggør fælles, beslutsom handling.
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På det kommende møde i Barcelona vil stats- og regeringschefer fra Euro-Middelhavslandene samles igen
for at vurdere de fremskridt, Middelhavsunionen har opnået.

Efter min mening er der tre politiske spørgsmål, der bør tages op på mødet:

1) Den tid, det har taget at følge op på oprettelsen af det institutionelle arrangement, der blev besluttet i Paris,
og den kendsgerning, at man ikke har fået alt det ud af den parlamentariske dimension, som Den
Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet giver mulighed for.

2) Utilstrækkeligheden af de anvendte økonomiske ressourcer og synergier. Selv om de fremskridt, der er
opnået, og de betydelige, håndgribelige tilsagn, der er afgivet af nogle af vores lande, herunder Italien, må
anerkendes, har Middelhavsunionen ikke opnået store resultater i forhold til at etablere et område med
økonomisk fremgang.

3) Vanskeligheden ved beslutsomt at tage hånd om spørgsmål som fred, stabilitet og sikkerhed, hvilket er
en væsentlig forudsætning, hvis Middelhavsunionen skal have en politisk dimension og et fælles formål.

John Bufton (EFD), skriftlig. – (EN) Vi er imod Middelhavsunionen. Den ville fremme masseimmigration
fra fattige lande i Nordafrika. Den ville også gøre det nemmere for nordafrikanske medlemmer af al-Qaeda
i disse lande at komme ind i Europa og udføre terrorangreb. Desuden bemærker vi den måde, hvorpå EU
tildeler Marokko privilegeret økonomisk status på trods af landets voldelige besættelse af Vestsahara og
udplyndringen af områdets ressourcer.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Hvis samarbejdet mellem europæiske lande og andre
Middelhavslande skal fungere som et effektivt instrument til at skabe fred og fremgang og fremme
menneskerettigheder, skal det baseres på principperne om lighed og gensidigt fordelagtigt samarbejde for
befolkningen i området. Det må være med til at løse internationale og bilaterale problemer på baggrund af
FN’s pagt og folkeretten med særlig vægt på behovet for en retfærdig og holdbar løsning for Palæstina,
Vestsahara og Cypern. Desværre nævnes disse spørgsmål ikke i betænkningen, og det samme gælder de
uacceptable forhold, hvorunder tusindvis af mennesker, der rejser uden rejsedokumenter, tilbageholdes på
øer i og i byer ved Middelhavet, hvilket påvirker vores alles menneskelige værdighed. Hvis der skal være reelt
samarbejde, må procedurerne for dialog og forståelse styrkes, og der skal tages hensyn til skævhederne i
området i forbindelse med alle handelsaftaler for at sikre lighed mellem staterne. Denne form for samarbejde
skal styrke og fremme sociale og kulturelle udvekslinger og være med til at forme fælles politikker og initiativer
til beskyttelse af miljøet og bekæmpelse af klimaforandringer.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. –
(SV) De svenske konservative har i dag stemt imod betænkningen A7-0133/2010 om Middelhavsunionen
(2009/2215(INI)). Det skyldes, at vi ikke kan støtte, at EU’s bidrag til projekter som led i Middelhavsunionen
bevilges betydelig større ressourcer i EU’s nye finansielle overslag for 2014-2020. Det er meget vigtigt, at vi
har et konstruktivt samarbejde med landene omkring Middelhavet baseret på principperne om ligebehandling,
solidaritet, dialog og respekt for hvert lands forskelligheder og egenart. Regionalt samarbejde med EU i
Middelhavsunionen må ikke blive en erstatning for integration i EU og medlemskab af EU, hvilket visse
kræfter ønsker. Desuden er det afgørende vigtigt, at EU tager ansvar og bevarer sin troværdighed, hvilket vil
sige, at det ikke må give tilsagn om penge til forskellige formål uden holdbar finansiering.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Efter at Parisdeklarationen etablerede den nye Middelhavsunion den 13.
juli 2008, skulle den tidligere Barcelonaproces have vedkendt sig en ny drivkraft som udtrykt i deklarationen:
en fornyet indsats for at forvandle Middelhavsregionen til et sted præget af fred, demokrati, samarbejde og
fremgang. Men for EU var 2009 et år med store forandringer (valg til Parlamentet, valg af
Kommissionsformand, Lissabontraktatens ikrafttræden, kampen mod den økonomiske og finansielle krise
osv.), hvilket har forsinket gennemførelsen af Middelhavsunionen. Jeg mener, at betænkningen korrekt
beskriver de næste skridt hen imod at opnå de mål, der blev skitseret, da Middelhavsunionen blev skabt. Jeg
ser også frem til resultaterne af det andet topmøde med stats- og regeringschefer, der skal finde sted i Barcelona
den 7. juni i år. Det er vigtigt at styrke EU’s relationer i Middelhavsområdet, og jeg mener, at kun politisk
dialog og skærpet samarbejde mellem EU og de andre Middelhavslande vil stimulere skabelsen af et område
præget af frihed, retfærdighed, fred og bæredygtig og varig fremgang.

Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg støttede denne betænkning om Middelhavsunionen. Europa
og Middelhavsområdet deler mange grænseoverskridende udfordringer, som der bedre kan tages hånd om
gennem en regional integrationsproces med effektive institutioner, der kan overvinde grænserne ved et
bilateralt samarbejde. Sådanne udfordringer er så meget mere påtrængende i forbindelse med en krise, og

45Europa-Parlamentets forhandlingerDA20-05-2010



det er i EU’s interesse at gøre noget ved de voksende uligheder mellem de to regioner og derved bidrage til
en holdbar og sikker fremtid for indbyggerne i Middelhavsområdet. EU og regeringerne i Middelhavsunionen
må prioritere etableringen af unionens institutioner og give dem en sammenhængende politisk strategi, der
i kernen rummer fremme af demokrati og menneskerettigheder, herunder sociale rettigheder. Hvis der skal
arbejdes for disse mål på en meningsfuld måde, må der indgås fredsaftaler mellem naboerne i Mellemøsten.
Det nødvendiggør en afslutning af Israels belejring af Gaza og bosættelsespolitik, kombinerede palæstinensiske
tilsagn om ikkevold og statsopbygningsprogrammet samt gensidig respekt for grænserne fra 1967. Jeg vil
fortsat modsætte mig en opgradering af associeringsaftalen mellem EU og Israel, indtil Israel begynder at
overholde sine menneskeretsforpligtelser.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om Middelhavsunionen, fordi den taler
for større medindflydelse til Parlamentet i dette regionale initiativ. Hvis topmødet, der skal finde sted til juni
i Barcelona, skal blive en succes, efter at man i to vanskelige år har forsøgt at få projektet i gang, er det
afgørende, at Parlamentet kan bidrage, eftersom resultatet er af enorme betydning for Middelhavsunionens
succes.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Enhver upartisk observatør ville sige, at Euro-Middelhavspartnerskabet
ikke har opnået de fremskridt, man kunne have ønsket, og at der stadig er meget, der skal gøres, før det
virkelig tager form og får et egentligt og produktivt indhold. Historisk set har Middelhavet holdt sammen
snarere end været splittet. De kulturer, der opstod på dets kyster, udgjorde kernen i det, der var den vestlige
civilisation, og begge sider bidrog til at skabe identiteter med tydelige ligheder. Religiøse krige afløste den
bro, der havde været der, med en kløft, men broen er der på en måde stadig. Jeg håber, at EU sammen med
sine partnere vil tage reelle skridt til at fremme og opbygge et Euro-Middelhavspartnerskab, der er i stand til
at overvinde frygt, forskelle og mistillid og overleve ind i fremtiden uden at bryde sammen. Begge sider af et
hav, der engang var en stærk civilisations sø, har alt at vinde ved denne udvikling.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I betragtning af den usikre sociale og økonomiske situation
i sydlige lande er en udbygning af forbindelserne til landene omkring Middelhavet nu så meget vigtigere. I
den forbindelse mener jeg, at der er akut behov for at handle konkret og effektivt for at konsolidere
Middelhavsunionen. Styrkelsen af Euro-Middelhavsrelationerne bliver mere presserende på grund af den
indvirkning, det bestemt vil have på konsolideringen af et område med fred og kulturel, økonomisk, politisk
og social udvikling. Jeg vil dog gerne understrege de bekymringer, der opstår som følge af situationer i
forbindelse med kvinders rettigheder, ligestilling mellem kønnene og forskelsbehandling på grund af seksuel
orientering. Det er områder, hvor en styrkelse af europæisk indflydelse kan blive en faktor i forhold til positive
forandringer. På den anden side er det enorme potentiale for vedvarende energiressourcer i Middelhavsområdet
et eksempel på de fordele, EU kunne opnå og udnytte med henblik på effektive energipolitikker, rent bortset
fra at udvide EU’s handelsområde til 800 mio. mennesker.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi er fuldstændig uenige med de retningslinjer, der opstilles i
denne betænkning, som dybest set sigter mod at forøge EU’s store selskabers økonomiske dominans i den
sydlige del af Middelhavet, adgang til og kontrol over naturressourcer, især energi, udnyttelse af arbejdskraften
og undertrykkelse af immigranter. Det er bemærkelsesværdigt, at flertallet i Parlamentet lader til at bo i et
elfenbenstårn. Komplet intetanende om konsekvenserne af såkaldt ”frihandel” holder de fast i disse politikker
og bidrager dermed til en forværring af situationen. Portugal mister f.eks. over 100 000 arbejdspladser i
tekstilsektoren, fordi tusindvis af virksomheder går konkurs, hvilket igen skyldes større konkurrence udefra.

Derfor er der brug for et brud med denne udvikling med tiltagende liberaliserende international handel.
Denne udvikling har betydet, at de rettigheder, som arbejderne har tilkæmpet sig, og folkets suverænitet er
kommet under angreb, de store multinationale selskaber har lagt beslag på naturressourcer og biodiversitet,
miljøet er blevet ødelagt, arbejdsløsheden er vokset, millioner af små landmænd er blevet ruineret og
fødevaresuveræniteten og -sikkerheden er kommet i fare. Vi forlanger, at der oprettes rimelige og retfærdige
økonomiske forbindelser, der tjener folket og landene i begge regioner.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg støttede min franske socialdemokratiske kollega Vincent
Peillons betænkning, fordi Middelhavsunionen har til formål at fremme Euro-Middelhavssamarbejdet gennem
specifikke strategiske foranstaltninger for både Europa som helhed og for Middelhavsområdet. Faktisk er
regional integration nødvendig af hensyn til freden, som er et af de vigtigste spørgsmål, der er på spil med
dette samarbejde, og derfor må det styrkes. Jeg synes, at Middelhavsunionen er et fortrinligt instrument til
at intervenere med meget hård hånd i områdets vedvarende konflikter og endda til at finde løsninger på dem.
Jeg håber, at næste topmøde i Barcelona bliver en succes, at medlemsstaterne virkelig genlancerer
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Middelhavsunionen, og at en hel række projekter kan tage form i alles interesse, når sekretariatet er blevet
etableret i Barcelona.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Denne betænkning har bestemt de fortrin, at den
understreger, hvor meget det haster at anerkende to stater, den palæstinensiske stat og Staten Israel, der
eksisterer i fred og sikkerhed, og at kæmpe for kvinders rettigheder og imod forskelsbehandling på grund af
seksuel orientering. Men der slutter dens fortrin også. Teksten er dybest set et løfte til nuværende og potentielle
private investorer i området, hvilket tydeligt ses af de utallige formaninger om nødvendig beskyttelse og
finansiel sikkerhed af investeringer. Teksten støtter også Barcelonaprocessen og oprettelsen af et
frihandelsområde mellem Europa og Middelhavsområdet, hvilket er fuldstændig i modstrid med de
lovgivningsmæssige mål, som situationen kræver.

Jeg stemmer imod denne betænkning. Jeg mener, at de interesser, som borgere i Europa og Middelhavsområdet
har, altid skal gå forud for finansmænds. Valgte repræsentanters rolle er at arbejde for almenvellet. Det er
beklageligt, at dem, der har udarbejdet denne tekst, ikke har samme prioriteter.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Middelhavsunionen betragtes af nogle mennesker i Europa som nogle
få politiske lederes prestigeprojekt. Men jeg mener i høj grad, at det styrkede samarbejde mellem landene
omkring Middelhavet er en god ting. Især hvad angår den voksende tilstrømning af indvandrere fra Afrika,
er det afgørende, at disse stater koordinerer de foranstaltninger, de iværksætter som reaktion herpå.
Middelhavsunionens strukturer giver adgang til den perfekte måde at støtte Frontex’ arbejde på og ikke
mindst at involvere de afrikanske stater i projekter på, så økonomiske migranter kan tilskyndes til at blive i
Afrika.

De forskellige planlagte projekter såsom en forøgelse i udvekslingen af studerende og de utallige økonomiske
programmer, som har til formål at fremme samhandel mellem EU og de afrikanske stater, er også meget
positive. Men disse lande må ikke presses til at acceptere et frihandelsområde, for det indebærer en alvorlig
risiko for betydelig skade på lokale og regionale markeder. Selv om jeg af de nævnte årsager ikke er helt enig
i visse af de fremførte argumenter, er betænkningen afbalanceret, og derfor har jeg stemt for.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Med henblik på konstruktiv udvikling af forbindelserne
mellem EU og tredjelande støtter jeg betænkningen om Middelhavsunionen. For at styrke samarbejdet må
vi støtte Barcelonaprocessen, som har været mindre aktiv i den senere tid. Men topmødet for
Middelhavsunionens medlemsstater, der efter planen skal finde sted den 7. juni 2010 i Barcelona, er den
perfekte lejlighed til at iværksætte aktuelle deklarationer, for EU kan ikke tillade, at det mister betydning i
regionen, som det har traditionelle forbindelser til. Institutionelle strukturer såsom næstformandskabet bør
udnyttes til at styrke foranstaltninger til større integration mellem samfundene og økonomierne på begge
sider af Middelhavet.

Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. – (FR) Den 7. juni 2010 mødes stats- og regeringscheferne fra begge
sider af Middelhavet i Barcelona. Det er afgørende, at dette møde fører til reelle fremskridt – her henviser jeg
især til oprettelsen af Middelhavsunionens institutioner, men også til fremskridt på områder som økonomi
og handel, beskæftigelse, fattigdomsbekæmpelse, landbruget, fødevaresikkerhed, vand og udvikling af
landdistrikter. Det er også afgørende, at der bevilges større ressourcer til Middelhavsunionen, hvilket bliver
det store spørgsmål ved de kommende økonomiske forhandlinger for 2014-2020.

Med det i baghovedet skal vi huske, at det skal være muligt at kombinere EU-støtte med private fonde og
koordinere den med det, Den Europæiske Investeringsbank og investeringsfonde såsom InfraMed tilbyder.
Endvidere er styrkelsen af syd-syd-handelen og oprettelsen af et frihandelsområde mellem Europa og
Middelhavsregionen afgørende for økonomisk udvikling og fattigdomsbekæmpelse i landene på den sydlige
kyst. Disse foranstaltninger omtales tydeligt i den betænkning, der er fremlagt for Parlamentet, og derfor
støtter jeg den.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) De ændringsforslag, Den Europæiske Venstrefløjs
Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre har fremlagt, har ikke indeholdt større overraskelser (alle blev forkastet)
bortset fra første del af ændringsforslag 6 (Vestsahara).

Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg stemte for ændringsforslag 6, som fremhæver Marokkos ansvar i forbindelse
med menneskerettighedskrænkelser i Vestsahara.

Anden del af ændringsforslag 1 (som understregede behovet for at forøge finansieringen af
Middelhavsunionen), fremlagt af hr. Brok, blev også forkastet.
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Vi stemte for den samlede betænkning (som blev vedtaget med stort flertal).

Betænkning: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

George Sabin Cutaş (S&D), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for beslutningen om nødvendigheden af en EU-strategi
for Sydkaukasus. Sydkaukasus er strategisk vigtigt for EU. Samtidig kan og må EU hjælpe denne urolige
region med at udvikle sig økonomisk og kommercielt. Vi kan bruge handelspolitikken til at fremme respekt
for menneskerettigheder, energisikkerhed, demokrati og god regeringsførelse. I min egenskab af min gruppes
skyggeordfører på denne beslutning opfordrer jeg indtrængende til, at der indgås frihandelsaftaler med
Georgien, Armenien og Aserbajdsjan. Jeg tror, at sådanne aftaler vil skabe grobund for økonomisk udvikling
i området ved at give investeringer et skub og skabe nye arbejdspladser, hvilket vil reducere fattigdomsniveauet.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg er fuldstændig enig med denne betænkning, idet jeg mener, at EU
efter fælleserklæringen fra topmødet om det østlige partnerskab i Prag bør styrke sine partnerskaber mod
øst, især med de tre sydkaukasiske lande, med udgangspunkt i en klar og veldefineret strategi. Opretholdelse
af freden, grænsernes stabilitet og løsning af grænsestridigheder, fremskridt i retning af demokrati,
retsstatsprincippet og fremme af regionalt samarbejde er afgørende for udviklingen i denne region. Derfor
mener jeg, at EU’s initiativer skal være præget af tilskyndelse til bæredygtig udvikling baseret på principperne
om god regeringsførelse, absolut respekt for menneskerettighederne og politikker om godt naboskab, som
skal have fredelig sameksistens mellem disse lande og deres naboer som deres vigtigste mål. I den forbindelse
vil jeg gerne fremhæve den vigtige rolle, som vil blive spillet af de lande, der indgår i Den Parlamentariske
Forsamling Euronest. Regionens geostrategiske vigtighed, især i forhold til forsyning og transport af
råmaterialer mellem øst og vest, må være en vigtig faktor i forhold til at indgå fremtidige aftaler mellem EU
og disse lande.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Konflikten mellem Rusland og Georgien – et land, der har erklæret, at det
ønsker at blive medlem af EU, og at det deler EU’s idealer – for nylig viser tydeligt, at det er nødvendigt at
fastlægge en strategi for Sydkaukasus. Gennem historien har Sydkaukasus, der ligger midt i Ruslands
indflydelsessfære, været plaget af blodige konflikter, men nu har området taget nogle forsigtige skridt i retning
af stabilisering. Men der findes fortsat potentielle kilder til konflikt, og de skal håndteres med den største
alvor og omhyggelighed. Det beviser det anspændte forhold mellem Armenien og Aserbajdsjan tydeligt. Jeg
håber, at EU vil bygge videre på sin eksisterende viden om denne region, og bidrage til fred og fremgang
mellem folkene i Sydkaukasus. Jeg håber også, at EU vil bidrage til indførelsen af og generel respekt for frihed,
demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet i regionen.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Udvidelsespolitikken og styrkelsen af EU’s handelsmæssige,
politiske og kulturelle forbindelser med tredjelande understreger den strategiske vigtighed af de sydkaukasiske
lande Armenien, Aserbajdsjan og Georgien. I betragtning af disse landes geostrategiske placering på grænsen
til mægtige Rusland, Tyrkiet og Iran kan og bør EU anlægge en indflydelsesrig tilgang og indtage en
samarbejdende rolle, der kan fremme fred og sikkerhed i regionen. Det vil være afgørende for at sikre de
bedste forhold for økonomisk udvikling, både kulturelt og socialt, sammen med demokratisering af regionen,
som også omfatter Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Processen med at udbygge forbindelserne med henblik
på at integrere landene i EU vil bestemt være med til at forbedre standarderne inden for det retslige område,
frihed og menneskelige fremskridt. Jeg er også enig i vigtigheden af en udviklingsstrategi for energimarkedet
for EU, som betænkningen taler for.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Denne betænkning om EU’s strategi for Kaukasus er blot endnu
et led i processen med at udbrede et snævert standpunkt for at skjule de økonomiske og geopolitiske interesser
i regionen. Dette standpunkt er meget fokuseret på konflikten i 2008 mellem Rusland og Georgien og på
spørgsmålene om territorium og Ruslands suverænitet over Sydossetien og Abkhasien.

Som ordføreren selv udtaler, så er det, der er på spil, at de tre lande i Kaukasus spiller en afgørende rolle som
”transitområde for energikilder” og for ”EU’s energiforsyning” – som EU er stærkt afhængig af – og for
”frihandelsaftaler”, der ”gør landets økonomi mere attraktiv for udenlandske investorer”.

Det er i lyset af disse interesser, at den underforståede støtte til det genlancerede våbenkapløb og den militære
oprustning i regionen skal forstås. EU tager del i denne proces ved at involvere sig i sabelraslen mellem USA,
Nato og Rusland. Flertallet i Parlamentet er involveret i dette hykleri, for Parlamentet har fremstillet sig selv
om ridderen på den hvide hest, der forsvarer staters territoriale integritet, nu hvor det handler om Georgien,
men har fremmet, støttet og støtter fortsat Kosovos løsrivelse fra Serbien.
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Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), skriftlig. – (CS) Sydkaukasus er et meget interessant område, der efterhånden
har været genstand for konstant diskussion i Europa i 200 år. I hele denne periode har Rusland, Iran og
Tyrkiet været involveret i en interessekonflikt over disse lande. Landskabets forrevne konturer og den
tætskrevne historie antyder de enorme etniske og religiøse forviklinger. Nu har EU også opdaget regionen.
Det er virkelig fantastisk, hvordan fru Tagliavini har tilegnet sig den perfekte viden om hele området, herunder
de historiske og nutidige kontekster, ud fra forhandlingerne i Georgien. Faktisk bukker jeg mig i støvet for
hende. Det er fantastisk, at forfatterne af en betænkning om nødvendigheden af at udvikle en ny EU-strategi
for Sydkaukasus, har bemærket en organisation som OSCE. Det er en skam, at de tilsyneladende hverken
har fået øje på forholdet mellem staterne i området og Iran eller Tyrkiets specifikke intentioner i regionen.
Forfatterne har tydeligvis glemt den ”prægtige” erklæring fra den uafhængige stat Kosovo, og deres utilslørede
angreb på Rusland og manglende anerkendelse af lokalvalgene i Abkhasien og Sydossetien indeholder
formuleringen ”de facto-myndighederne i de besatte områder”. Det minder mig i høj grad om konklusionerne
fra en vis Lord Runcimans mission i førkrigstidens Tjekkoslovakiske Republik. På trods heraf mener jeg, at
det i den nærmeste fremtid vil være muligt for de relevante medlemmer at forbedre deres viden om denne
del af Europa, og at næste session bliver mere afbalanceret. Af førnævnte årsager vil GUE/NGL-Gruppen
undlade at stemme ved den endelige afstemning om beslutningen.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Denne betænkning om EU’s strategi er desværre ikke afbalanceret,
hvilket jeg allerede har nævnt i Udenrigsudvalget. Selv om udvalget tog nogle af mine ændringsforslag i
betragtning, mener jeg stadig, at betænkningen peger i den forkerte retning. I stedet for at anlægge en neutral
og afbalanceret tilgang til spørgsmålet om Georgien benytter den formuleringen fra den amerikanske
udenrigspolitik, som har til formål at svække og isolere Rusland. Hvad angår forholdet til Armenien og især
situationen i Nagorno-Karabakh, har EU ændret holdning. Det er fuldstændig uforståeligt og bør fordømmes.
Ordføreren har tilsyneladende aldrig besøgt området og har derfor ikke kunne danne sig sin egen mening
om situationen. Derfor stemte jeg imod Kirilov-betænkningen.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte imod ændringsforslag 7, fordi det fjernede en
væsentlig del af betænkningens tekst, hvor Parlamentet opfordrer Rusland til at respektere Republikken
Georgiens suverænitet og territoriale integritet og dets grænsers ukrænkelighed, som er internationalt
anerkendt. Den fordømmer også Den Russiske Føderations anerkendelse af de georgiske udbryderregioner
Sydossetien og Abkhasiens uafhængighed som værende i strid med folkeretten. Ved med fasthed at give
udtryk for denne holdning er man medvirkende til at undgå, at der etableres en præcedens for fremtiden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Det glæder mig, at alt det, vi ønskede, blev vedtaget i
Udenrigsudvalget, og ændringsforslagene fra S&D, PPE og De Grønne blev alle vedtaget. Den endelige
afslutning, som var positiv, har været meget nem for os.

9. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

10. Meddelelse af Rådets holdning ved førstebehandling: se protokollen

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

12. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og
retsstatsprincippet

12.1. Religionsfrihed i Pakistan

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandlingen om syv beslutningsforslag om religionsfrihed
i Pakistan(1).

(1) Se protokollen.
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Charles Tannock, forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Pakistans manglende evne til at udvikle et stærkt og
varigt demokrati har haft konsekvenser – ganske alvorlige, efter min mening – for religionsfriheden i landet.
Flere på hinanden følgende ledere har brugt islam som begrundelse for at undertrykke minoriteter og for
autokrati, især af militær art, selv om regeringens indsats for at afhjælpe dette i den senere tid må anerkendes.

Selv om Pakistans forfatning officielt værner om religionsfriheden, muliggør den også love som blasfemilovene,
der diskriminerer mod ikkemuslimer, og forfølgelse af shiitiske og Ahmadiyya-mindretal er udbredt. Den
religiøse identitets store betydning, hvilket udgjorde grundlaget for oprettelsen af Pakistan, lader beklageligvis
til at fremme et intolerant klima og ofte endda vold mod dem, der falder uden for den religiøse hovedstrøm.

Den hastige udbredelse af deobandi-koranskoler, der prædiker had mod Vesten, har skabt et miljø, hvor
ekstremisme og fundamentalisme trives, og for mange EU-borgere – også fra mit eget land, Det Forenede
Kongerige – har været i kløerne på dem. Den tydeligste manifestation heraf er det pakistanske Taleban, en
terroristbevægelse, hvis intentioner endnu en gang kom alt for tydeligt til udtryk for nylig ved det lykkeligvis
mislykkedes bombeangreb mod Times Square i New York.

Personligt frygter jeg, at intet vil ændre Pakistan, før landet udvikler et uddannelsessystem og et politisk
system, der virkelig understøtter principperne om religionsfrihed, tolerance og lighed.

Anneli Jäätteenmäki, forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Min gruppe, ALDE-Gruppen, hilser med tilfredshed
de foranstaltninger, som regeringen i Pakistan siden november 2008 har iværksat til fordel for religiøse
mindretal, og støtter den indsats, som forbundsministeren for minoriteter har gennemført for at etablere et
netværk af lokale komiteer for tværreligiøs harmoni, der skal fremme dialogen mellem religioner.

Ikke desto mindre er der stadig meget, der skal gøres på vejen mod ægte religionsfrihed i Pakistan. Rapporter
og undersøgelser udført af uafhængige organer afslører, at mindretal i Pakistan berøves grundlæggende
borgerlige rettigheder og lige muligheder i forhold til arbejdspladser, uddannelse og politisk repræsentation.

De juridiske bestemmelser er faretruende uklare og giver fortsat mulighed for misbrug, hvilket påvirker folk
af alle trosretninger i Pakistan. Vi ved også, at kvinder i Pakistan oplever misbrug i hjemmet, herunder fysisk
og psykisk misbrug. Der er altså stadig meget, der skal gøres.

Eija-Riitta Korhola, forslagsstiller. – (FI) Fru formand! Vores beslutning om Pakistan vækker konstant
bekymring, hvilket vi mener, især skyldes blasfemilovene. Men samtidig er vi ivrige efter at anerkende den
fremragende udvikling, der har fundet sted under den nuværende regering i Pakistan, og vi opfordrer landet
til at fortsætte den demokratiske reformpolitik, der respekterer mindretallenes rettigheder.

Shahbaz Bhatti, den første minister for minoritetsanliggender i Pakistans historie, har i den forløbne uge
været gæst hos Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater). Vi sætter stor pris på hans arbejde
og de reformer, som regeringen har indført. Listen over forbedringer er imponerende og indeholder bl.a. en
kvote på 5 % minoriteter i offentlige embeder, anerkendelse af mindretals højtider og sæder i det kommende
senat for blot at nævne nogle få eksempler.

Det mest inspirerende projekt er græsrodskomiteerne for tværreligiøs harmoni, hvis det lykkes dem at lette
spændingerne mellem forskellige grupper i landet og dermed forhindre rekruttering af terrorister. Det er en
betydelig fredshandling, hvis virkning vil brede sig vidt og bredt. Denne ubevæbnede fredsbevarende indsats
er den bedst mulige krig mod terrorisme, for den griber fat om problemets rod. Hvis indsatsen viser sig
vellykket, vil den være en fredspris værdig. Jeg vil gerne sige til hr. Tannock, at det samtidig er præcis det
uddannelsessystem, han har opfordret til.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, forslagsstiller. – (PL) Fru formand! Som repræsentanter for et fællesskab
baseret på frihed, lighed og tolerance er vi forpligtet til at fordømme forskelsbehandling, selv om den finder
sted langt uden for EU's grænser. Når repræsentanter for religiøse mindretal fjernes fra valglisterne, som det
skete i 2007 i Pakistan, er det bestemt et eksempel på forskelsbehandling. I henhold til paragraf 260 i Pakistans
forfatning er landets indbyggere desuden opdelt i to kategorier, muslimer og ikkemuslimer. Ifølge et krav,
der blev indført for nylig, skal religiøs identitet nu fremgå af folks pas. En gruppe, der i særlig grad udsættes
for forskelsbehandling i Pakistan, er Ahmadiyya-samfundet, som de pakistanske myndigheder ikke engang
tillader at deltage i offentlige forsamlinger eller at udgive tekster.

Loven om forbrydelsen blasfemi og dødsstraffen, som den medfører, rammer også især religiøse mindretal.
Rådet burde øjeblikkeligt sætte sagen på dagsordenen for forbindelserne med Islamabad. Pakistan modtager
trods alt 200 mio. EUR fra EU’s budget i henhold til den samarbejdsaftale for perioden 2007-2013 mellem
EU og Pakistan, der blev underskrevet for seks år siden.
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Begivenheder i Pakistan for nylig har vist, at landet er klar til dybtgående ændringer i sit system. Jeg håber,
at ligesom med den længe ventede revidering af forfatningen, som til sidst blev gennemført, vil det også snart
være muligt at ændre anden lovgivning, som tydeligvis diskriminerer mod Pakistans mindretal.

Nicole Kiil-Nielsen, forslagsstiller. – (FR) Fru formand! Religionsfrihed er ikke garanteret i Pakistan. I 2009
blev der registeret en stigning i antallet af voldelige overfald mod religiøse mindretal, herunder mord.

Desuden lever næsten 80 % af medlemmerne af mindretalsgrupper under fattigdomsgrænsen. Men det er
ikke det eneste problem i forbindelse med krænkelse af menneskerettigheder i Pakistan. Nogle af de andre
er begrænset forsamlingsfrihed, trusler mod civilsamfundets organisationer, anholdelser af fagforeningsfolk,
bortførelser og mord på journalister.

Efter at Pakistan erklærede sin støtte til USA’s krig mod terrorisme, er hundredvis om ikke tusindvis af
mennesker, der mistænkes for tilknytning til terrorgrupper, blevet arbitrært tilbageholdt og udsat for
anholdelse uden arrestordre, tilbageholdelse uden juridisk begrundelse og adgang til en advokat, tilbageholdelse
på ukendte steder, tvungne forsvindinger, mishandling og tortur.

Det eneste fængsel i Lahore rummede i 2009 4 651 fanger, selv om kapaciteten kun er 1 050 fanger. Vold
mod kvinder, herunder voldtægt, selvmord, syreangreb og kvinder, der bliver brændt, er fortsat stigende.
Hvis jeg skulle beskrive de prøvelser, unge piger og kvinder udsættes for i Pakistan, er to minutter ikke nok,
ikke engang to timer. Det ville kræve to hele dage.

De er i denne kontekst, at Parlamentet, som tager respekt for kvinder, samvittighedsfrihed og
menneskerettigheder alvorligt, lægger op til at anvende sin nye vetoret mod indgåelsen af en
tilbagetagelsesaftale mellem EU og Pakistan og dermed kræve yderligere garantier for vilkårene for
gennemførelse af en sådan aftale om tilbagetagelse af pakistanske statsborgere og afghanere, der er rejst
gennem Pakistan.

Joe Higgins, forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Som international socialdemokrat forsvarer jeg kraftigt den
enkeltes frihed til at tro og praktisere sin religion, som man vil, under forudsætning af at andres grundlæggende
rettigheder ikke krænkes. Pakistans befolkning og i særdeleshed de religiøse mindretal er i øjeblikket fanget
mellem den pakistanske stats institutionelle hykleri og i nogle regioner Talebans ultrareaktionære og
kulturfjendske kræfter.

Der er naturligvis en grundlæggende selvmodsigelse i Parlamentets højreorienterede grupper, der påstår at
stå for frihed og menneskerettigheder i Pakistan, mens de støtter krigen i Afghanistan, som har alvorlige
afsmittende virkninger i Pakistan med meget skadelige konsekvenser til følge. Nedslagtningen af civile
foretaget af NATO-styrker i Afghanistan og af militser i Pakistan, der forsynes fra Vesten, er ikke kun en
forbrydelse i sig selv, men kan også sende nogle civile i armene på reaktionære grupper.

Kernen i krisen i Pakistan er de feudale kapitalistiske strukturer, hvorunder en enorm fattigdom trives i
øjeblikket. Hverken Pakistans korrupte elite repræsenteret af den nuværende regering eller det største
oppositionsparti kan tilbyde folket svar. Uafhængige organisationer, der repræsenterer arbejderne og de
fattige, er kritiske. Det progressive arbejderforbund er en af disse organisationer, som med sine 500 000
medlemmer forsøger at genopbygge stærke sociale traditioner for at forene arbejderne, overvinde nationale
og religiøse skillelinjer og forene mænd og kvinder. Det er den retning, Pakistan må følge i fremtiden.

Bernd Posselt, for PPE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Vi må anlægge en kritisk, men også meget objektiv og
indsigtsfuld tilgang til Pakistan, som er en vigtig allieret. Pakistan er et muslimsk land, og det må vi respektere.
Det blev grundlagt af muslimer fra britisk Indien på grund af deres religiøse tilhørsforhold, på samme måde
som Indien blev grundlagt af hinduer. Begge lande har haft mindretal fra starten, og begge har udviklet en
glimrende tradition for tolerance. Denne respekt for alle religiøse minoriteter, især for kristne, må styrkes.
Det mener jeg godt, vi kan lægge vægt på. Hvem vil støtte de kristnes sag, hvis Europa, et kontinent, der er
næsten fuldstændig kristent, ikke gør det?

Vi er underlagt en helt særlig forpligtelse, men samtidig må vi gøre det klart, at vi respekterer den ledende
og ofte konstruktive rolle, som Pakistan har spillet og fortsat kan spille i den muslimske verden.

Marietje Schaake, for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Som flere kolleger har påpeget, er Pakistans
blasfemilove nemme at misbruge af ekstremister som undskyldning for at bruge vold mod religiøse eller
ikkereligiøse mindretal. Religionsfrihed er naturligvis vigtig, men frihed fra religion er også vigtig.
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I et samfund, hvor ytringsfriheden undertrykkes i religionens navn, udgør disse blasfemilove endnu en risiko.
I onsdags forbød en domstol i Pakistan den sociale netværkshjemmeside Facebook i landet. Den pakistanske
telekommunikationsmyndighed pålagde alle internetudbydere at spærre for adgang til hjemmesiden. Denne
foranstaltning blev indført for at forhindre folk i at høre om påståede fornærmende bemærkninger om islam
eller profeten Mohammed. En bladtegner tog initiativ til at opfordre folk til at tegne profeten som modstand
mod det pres, som den populære serie South Park blev udsat for, og som førte til, at programmet blev
redigeret.

Facebook og andre onlinetjenester og -platforme udgør en vigtig virtuel adgangsvej til resten af verden. Det
giver pakistanere adgang til informationer og kontakter og giver dem mulighed for at udveksle idéer. Især
unge pakistanere kan blive oplyst gennem internettet, eftersom undervisningsmaterialer ofte indeholder
diskriminerende og ensidig sprogbrug. Kriminalisering af ytringsfrihed er ikke en effektiv måde for det
pakistanske samfund at håndtere mangfoldighed på. Bladtegnere, journalister og borgere bør kunne sige
åbent, hvad de mener, selv om det betyder, at man fornærmer nogen.

Udfordringer af ytringsfriheden finder også sted andre steder end i Pakistan. I Europa står vi også over for
alvorlige udfordringer mod åben debat. Trusler mod journalister, bladtegnere og kunstnere bliver stadig
mere almindelige, og de udfordrer vores liberale og demokratiske samfund. Selvcensur bliver mere almindelig,
og politikere, bladtegnere og journalister behøver nu beskyttelse mod dødstrusler.

Lad os blive inspireret til at tage kampen op for ytringsfrihed i EU, men også i Pakistan og resten af verden.
Det er det bedste våben mod ekstremisme.

Tomasz Piotr Poręba, for ECR-Gruppen. – (PL) Fru formand! Valgene i 2008 genindførte demokrati og en
civil regering i Pakistan, selv om det ikke er et helt stabilt demokrati.

En række beslutninger truffet af de pakistanske myndigheder i sager om religiøse friheder fortjener respekt,
men det lader til, at der nu er behov for yderligere tiltag. Ved at gøre det muligt for folk, der tilhører religiøse
mindretal, at få arbejde i den føderale sektor og ved at anerkende deres helligdage og etablere en nationaldag
for mindretal har Pakistan taget et skridt mod stabilisering og demokratisering. Men det skal påpeges, at der
stadig ikke findes nogen præcist definerede rettigheder, der beskytter minoriteter, og det kan føre til bizarre
situationer som den dom på 25 års fængsel, som et kristent par blev idømt for at røre ved den hellige Koran
med urene hænder.

Visse religiøse grupper forfølges stadig, og det er også bekymrende at bemærke den effektive indførelse af
bestemmelser baseret på sharialov i landdistrikter, især i landets nordlige del. Vi bør fortsat yde økonomisk
støtte til menneskerettighedsforkæmpere i Pakistan og opfordre de pakistanske myndigheder til at give deres
borgere fuld religiøs frihed.

Eva-Britt Svensson, for GUE/NGL-Gruppen. – (SV) Fru formand! Jeg er enig i meget af det, der er blevet sagt
i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne i Pakistan.

Jeg vil især gerne fremhæve situationen for Ahmadiyya-muslimerne og den forfølgelse, de udsættes for. Der
er tale om vanemæssig forfølgelse, koldblodige mord, forskelsbehandling og chikanerier på alle
samfundsniveauer. Det finder fortsat sted, på trods af at både den foregående og den nuværende regering
har lovet forbedringer. Vi har ikke set noget til disse forbedringer, og forfølgelserne fortsætter.

Tiden er inde til, at det internationale samfund og EU vågner op og griber til handling for at få sat en stopper
for de krænkelser af menneskerettighederne, der fortsat finder sted i Pakistan.

Bastiaan Belder, for EFD-Gruppen. – (NL) Fru formand! Da staten Pakistan blev grundlagt i 1947, sagde
grundlæggeren, Mohammad Ali Jinnah, disse mindeværdige ord: ”Vi tager udgangspunkt i det grundlæggende
princip, at vi alle er borgere og lige borgere i en og samme stat”. Det er tomme ord i dag, især for de anslåede
15 mio. kristne, der bor i Pakistan. De er omgivet af en gennemtrængende atmosfære af intimidering og
trusler, både i byerne og på landet og endda i hovedstaden, Islamabad.

Desværre tolererer det pakistanske juridiske system den prekære situation, som landets indfødte kristne
befinder sig i. Det er resultatet af den historiske proces med snigende islamificering af det pakistanske samfund,
der har fundet sted siden sidst i 1970’erne, og som har ført til en foruroligende svækkelse af den juridiske
status for kristne i Pakistan.

Vi taler konkret om lovene om vidneforklaring og blasfemi fra 1980’erne. Det er juridiske instrumenter, der
i praksis har ulovliggjort kristendommen, eftersom vidneudsagn fra en ikkemuslim ved en retssag kun tæller
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halvt så meget som en muslims vidneudsagn – og det kun, hvis dommeren overhovedet vil høre vidneudsagn
fra en kristen!

Blasfemilovene udgør en endnu større trussel mod kristne i Pakistan. De foreskriver livsvarigt fængsel for at
vanhellige Koranen og dødsstraf for nedsættende bemærkninger om islam og profeten Mohammed. Kort
sagt kan en kristen i Pakistan pludselig havne på dødsgangen, hvis en muslim vidner imod ham!

Det har skabt en næsten uudholdelig stemning af frygt og usikkerhed. Hundredvis af pakistanske kristne
sidder og visner i fængslet i årevis uden at kunne få prøvet deres sag ved retten. Derfor opfordrer jeg
indtrængende Rådet og Kommissionen til at knytte enhver form for støtte til den pakistanske regering til en
øjeblikkelig afskaffelse af denne skadelige diskrimination mod landets religiøse mindretal.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Fru formand! Pakistans forfatning skelner mellem muslimer og
ikkemuslimer og åbner derved for forskelsbehandling på grund af religion. I den forbindelse er det vigtigt at
huske, at præsident Asif Ali Zardari i december 2009 gentog Det Pakistanske Folkepartis løfte om at opretholde
mindretals ret til at blive behandlet på lige fod med andre borgere.

Desværre afslører rapporter og undersøgelser udført af uafhængige organer, at mindretal i Pakistan berøves
grundlæggende borgerlige rettigheder og lige muligheder i forhold til arbejdspladser, uddannelse og politisk
repræsentation. Så selv uden at gå i detaljer er det overordnede billede af religionsfrihed i Pakistan
kontroversielt og giver rigelig grund til bekymring.

Jeg vil også gerne påpege det modstridende i den pakistanske regerings tilsagn om religionsfrihed på den ene
side og dens ledende rolle i Organisationen af Islamiske Lande til støtte for resolutionen om bekæmpelse af
religionskrænkelse i FN på den anden. I den forbindelse vil jeg gerne minde om Rådets konklusion fra den
16. november 2009 om forholdet mellem international menneskerettighedslovgivning, som beskytter
enkeltpersoner og grupper, og begrebet religionskrænkelse.

Formanden. – Mine damer og herrer, jeg vil gerne minde om, at vi kommer i tidsnød i eftermiddag, og alle,
der overskrider deres taletid, er med til at begrænse antallet af catch-the-eye-indlæg på 1 minut, der bliver
tid til.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Fru formand! Ifølge en amerikansk talemåde findes der ingen gratis
frokoster. På samme måde burde vi sige, at EU-støtte ikke kan deles gratis ud, og at vi ikke kan forære
200 mio. EUR væk uden at bede om noget til gengæld. Lad os bede om noget! Vi burde i det mindste forlange
f.eks. respekt for standarder lig dem, som for os er en form for moralsk, etisk og politisk ideal. Den situation,
der har eksisteret i mange år nu i Pakistan, med forfølgelse af folk med en anden religion end islam – hvoraf
de fleste er kristne – er fuldstændig uacceptabel. Vi taler ofte om forskellige mindretals forhold, ikke
nødvendigvis religiøse mindretal, i Europa og resten af verden. Så lad os nu forsvare det kristne mindretal
og andre religiøse mindretal i Pakistan, selv om det naturligvis ikke er det eneste problem i et land, der er
plaget af alvorlige politiske konflikter, og som desværre risikerer destabilisering.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Fru formand! Når vi betragter situationen i Pakistan, står vi over for to indiskutable
kendsgerninger. For det første er Pakistan en central strategisk aktør i kampen mod terrorisme. Vi må gøre
alt, hvad vi kan for at sikre, at europæiske borgeres sikkerhed ikke bringes i fare. For det andet har Pakistan
en anden holdning til religiøse og etniske mindretal sammenlignet med en holdning baseret på de værdier,
Europa og avancerede liberale demokratier vedkender sig. Europa kan ikke tie stille, hvis andre stater groft
overtræder menneskerettighederne, og derfor må vi give udtryk for vores bekymring, selv om det vedrører
en af vores strategiske partnere. EU kan kun tage troværdige skridt i forhold til tredjelande, hvis det tager
tilfredsstillende hånd om problemerne med religiøse og nationale mindretal på dets eget territorium. Det
må stå klart for hele verden, at en af EU’s kerneværdier er den stærke beskyttelse af menneske- og
minoritetsrettigheder, som EU først og fremmest betragter sig selv om bundet af eller ville sige, at det burde
betragte sig selv om bundet af. Først da kan vi effektivt forlange, at vores partnere gør lignende fremskridt
hen imod dem.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Fru formand! Vi hilser det velkommen, at Pakistan deltager i kampen mod
terrorisme, men den omstændighed må ikke skjule andre meget radikale kendsgerninger, som viser, at der
begås drastiske krænkelser af religiøse mindretals, især kristnes, rettigheder i landet.

Af og til, faktisk ganske ofte, hører vi om yderligere angreb, overfald, trusler og endda mord på kristne,
herunder at de bliver brændt levende, alene fordi de er kristne, og det gælder også kvinder og børn. Den form
for oplysninger giver anledning til et spørgsmål. Hvorfor sker det i et land, der spiller en så væsentlig rolle i
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de internationale forbindelser og i kampen mod terrorisme? Det sker, fordi myndighederne i Pakistan desværre
i betydelig grad er ansvarlige for at skabe en stemning, der tilskynder til den slags med upassende lovgivning
om blasfemi, og ved ikke at reagere på de retshåndhævende myndigheders og retssystemets uhensigtsmæssige
handlinger.

Vi må forvente grundlæggende forandringer, herunder fra EU og dets institutioner, over for den slags opførsel.

Martin Kastler (PPE). – (DE) Fru formand! Omkring 75 % til 80 % af alle, der lider under religiøs forfølgelse
i hele verden, er kristne. Her i Parlamentet kæmper vi især for menneskerettigheder i hele verden. For mig
er religionsfrihed et centralt begreb i vores menneskerettighedspolitik. Derfor ærgrer det mig, at dem på
venstrefløjen og den liberale venstrefløj i Parlamentet tit slår sig sammen om at være tavse om kristnes
skæbne.

Samtidig glæder det mig, at vi i fællesskab fremlægger en beslutning i dag om den forfærdelige situation i
Pakistan. Ud af de 156 mio. mennesker i Pakistan er 95 % muslimer, omkring 3 % kristne og ca. 2 % er
hinduer. Som kristen vil jeg gerne endnu en gang dreje opmærksomheden hen på situationen for pakistanske
kristne, som udsættes for alvorlig forfølgelse. Den civiliserede verden må reagere over for enhver, der tillader
voldelige angreb på kristne. Derfor bør EU indføre et kriterium i sin udviklingspolitik og for økonomisk
samarbejde, der dækker dette område og åbner mulighed for om nødvendigt at indføre sanktioner.

Formanden. – Vi går nu over til catch-the-eye-delen af forhandlingen. Jeg har fået langt flere anmodninger,
end vi har tid til. Det er kun meningen, at vi skal bruge to minutter. Jeg vil give fire talere ordet.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Fru formand! Uanset hvilket land der er tale om, er det vigtigt at tage dets
oprindelse i betragtning, og om udviklingen inden for menneske- og minoritetsrettigheder bevæger sig i den
rigtige retning. Som missionschef for EU’s observatørmission under det sidste valg for to år siden fremsatte
jeg flere henstillinger, og det glæder mig at se, at landet er begyndt at gennemføre nogle af dem. Det gælder
bl.a. ratificeringen af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder – som ikke alene
er blevet underskrevet, men tilsyneladende nu også ratificeret – og FN’s konvention om tortur. Det er godt,
at der nu findes en minister, der i kraft af sit embede har ansvar for minoritetsspørgsmål, og som gradvist
vil forsøge at nedkæmpe forskelsbehandling.

Desuden er bl.a. spørgsmålet om Ahmadiyya-muslimer blevet taget op. En af mine henstillinger var, at de
næste gang skulle fjernes fra deres særlige valglister og medtages på hovedvalglisterne. Efter min mening er
det et konkret tiltag, der ville være med til at standse forskelsbehandlingen af dette mindretal.

Heidi Hautala (Verts/ALE). – (FI) Fru formand! Jeg vil gerne sige, at jeg også har mødt ministeren for
minoritetsspørgsmål her denne uge. Jeg blev overbevist om, at han forsøgte at skabe gensidig forståelse
blandt de religiøse grupperinger. Men han var også ude af stand til at svare på, hvorfor Pakistan, selv om det
er medlem af FN og Menneskerettighedsrådet, i Organisationen af Islamiske Lande meget kraftigt har forsvaret
et nyt internationalt regelsæt til bekæmpelse af blasfemi og religionskrænkelse. Det er bestemt ikke en særlig
god måde at fremme gensidig forståelse mellem religiøse grupperinger på.

Jeg håber, at EU vil gribe mere beslutsomt til handling internationalt i denne sag for at forhindre, at nye love
af denne type, som bringer indførelsen af menneskerettigheder i fare, kan træde i kraft. USA har været langt
mere aktiv i denne sag end EU.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Fru formand! Situationen i Pakistan udvikler sig dynamisk, og vi hører
modstridende oplysninger. Vi må holde nøje øje med situationen, så vi ikke begår fejl. Det er godt, at Pakistans
regering har indført visse tiltag af hensyn til religiøse mindretal, f.eks. at garantere mindretal 5 % af
arbejdspladserne i den offentlige sektor. Det er godt, at Pakistans regering har reserveret, eller lovet at reservere,
sæder i senatet til mindretal, herunder kvinder fra minoritetsgrupper.

Ikke desto mindre må der gøres noget. Både Pakistans regering og myndigheder må gøre noget ved loven
mod blasfemi, som giver mulighed for dødsstraf og ofte bruges til at retfærdiggøre censur, kriminalisering,
forfølgelse og i nogle tilfælde mord på medlemmer af politiske, racemæssige og religiøse mindretal. De
pakistanske myndigheder må gøre noget ved straffeloven, som åbner mulighed for dødsstraf for alle, der
findes skyldige i og dømmes for blasfemi.

I et land, der modtager støtte fra EU, og i det 21. århundrede kan vi ikke tillade, at folk dræbes på denne måde.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Fru formand! Efter næsten ni års militærdiktatur bebudede valgene i Pakistan
i 2008 starten på en demokratiseringsproces i landet. Desværre blev Benazir Bhutto myrdet ved et attentat
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et par uger inden valget. Det Pakistanske Folkeparti, som hun stod i spidsen for, vandt valget. Selv om
mindretal i Pakistan må leve med en række problemer, er der indledt flere positive initiativer under den
nuværende regering. Der arbejdes for interkulturel dialog, der er indført en kvote på 5 % minoriteter i
forbundsadministrationen, og nogle muslimske helligdage er blevet anerkendt. Den pakistanske regerings
plan om at reservere sæder i senatet til mindretal fortjener ros. Sluttelig vil jeg gerne understrege den særlig
vigtige rolle, som Pakistan spiller i kampen mod terrorisme og ekstremisme.

Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! EU har nøje fulgt
situationen vedrørende religiøse mindretal i Pakistan. Pakistans forfatning anerkender religionsfrihed og
foreskriver, at staten skal beskytte mindretals rettigheder.

For nylig har Pakistan gjort fremskridt, herunder vedtagelsen af forfatningsændringer, en styrkelse af valgte
forsamlingers rolle i Pakistan og institutionelle udviklinger inden for menneskerettigheder, især oprettelsen
af et ministerium for menneskerettigheder og et for minoriteter. Desuden er der ved at blive etableret en
uafhængig national kommission for menneskerettigheder.

Endvidere har Pakistan ratificeret den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og
FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Det er et skridt i den rigtige retning, forudsat at disse instrumenter gennemføres på effektiv vis. Ikke desto
mindre bør Pakistan intensivere sin indsats for at sikre bedre integration af religiøse mindretal, herunder det
kristne mindretal, i sociale, økonomiske og politiske institutioner. Pakistans internationale ry er blevet plettet
af episoder som den, der fandt sted sidste år i Gojra, hvor syv kristne blev brændt levende, da ekstremister
angreb en kirke og folks hjem, samt af angrebene på shiitter og diskrimination af Ahmadiyya-muslimer.

Hvad angår religiøse mindretals rettigheder har EU konsekvent anvendt politisk dialog over for Pakistan for
at tage menneskerettighedsspørgsmål op, og vi har også taget diplomatiske skridt ved flere lejligheder.
Derudover har EU siden 2007 opretholdt en dialog om menneskerettigheder inden for rammerne af
samarbejdsaftalen med Pakistan, som indeholder bestemmelser om en regelmæssig dialog om regeringsførelse
og menneskerettigheder.

Under disse drøftelser har EU altid insisteret på respekt for individets rettigheder og mindretals rettigheder.
Som led i dialogen om menneskerettigheder har EU også gentagne gange taget spørgsmålet om anvendelse
af blasfemilovene op over for Pakistans regering. I absolutte tal lader det til, at de fleste tiltalte er muslimer,
men jeg er opmærksom på, at blasfemilovene ofte er blevet anvendt mod religiøse mindretal, og at falske
anklager er blevet fremsat som en måde at klare personlige mellemværender på eller på grund af økonomisk
grådighed. Det sidste møde i den blandede kommission fandt sted den 25. marts 2010, dagen efter et møde
i et underudvalg om regeringsførelse, menneskerettigheder og migration.

Ved den lejlighed blev spørgsmålet om mindretal i Pakistan taget op. Samtidig tøvede vi ikke med at nævne
pakistanske bekymringer over situationen vedrørende religiøse mindretal her i Europa.

EU planlægger også at tage disse spørgsmål op på vores næste møde med Pakistan den 4. juni i år. En stor
del af Pakistans befolkning har ikke adgang til uddannelse og er uvidende om grundlæggende regler for social
adfærd. Gennem den samarbejdsbistand, som Kommissionen yder, prioriteres forbedring af adgangen til
grundlæggende uddannelse i forbindelse med pakistansk politik og uddannelse. Jeg håber, at det på mellemlang
sigt vil føre til en mere tolerant holdning over for begrebet religionsfrihed.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted om et øjeblik.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Monica Luisa Macovei (PPE), skriftlig. – (EN) Efter sigende har Pakistan de strengeste blasfemilove i verden.
Udnyttelse af ytringsfriheden eller religionsfriheden kan medføre fængsling og døden. Ifølge paragraf 295B
og C i Pakistans straffelov er nedsættende bemærkninger om Koranen og profeten ulovlige og kan straffes
med henholdsvis fængsel på livstid og dødsstraf. Paragraf 298 straffer handlinger, der forsætligt sårer religiøse
følelser, og paragraf 298A, B og C gør det strafbart at fremsætte nedsættende bemærkninger om hellige
figurer og steder og forbyder den religiøse gruppe Ahmadiyya (som betragter sig selv som muslimer).
Religionsfrihed omfatter retten til at tro på enhver religion og retten til ikke at tro på nogen religion. Pakistans
minister for minoritetsanliggender bekendtgjorde i går, at der er ændringsforslag under udarbejdelse, der
skal standse misbruget af blasfemilovene. Jeg mener, at lovene bør ophæves, idet enhver ændret tekst blot
vil være et levn fra fortiden og muliggøre fortsat vold og forskelsbehandling.
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Cristian Dan Preda (PPE), skriftlig. – (RO) I de senere år har den pakistanske regering indført en række tiltag,
der tydeligt viser en vis følsomhed over for nationale mindretals situation. De omfatter udnævnelsen af
Shahbaz Bhatti til forbundsminister for minoriteter, en kvote på 5 % af ansatte i den offentlige sektor og et
tilsagn om repræsentation for religiøse mindretal i senatet for blot at nævne nogle få eksempler. Disse tiltag
skal tilskyndes. Men det er nødvendigt at tage mange flere skridt for at forbedre situationen for religiøse
mindretal.

Jeg mener, at et centralt element i denne bestræbelse er at revidere bestemmelserne om forbrydelser mod
religioner, kendt som blasfemiloven. Muligheden for at misbruge bestemmelserne i denne lov har skabt et
klima af intolerance, der har fremmet religiøs vold, forskelsbehandling, intimidering og forfølgelse af religiøse
mindretal. Bortset fra det juridiske aspekt er det vigtigt for regeringen at indføre beslutsomme tiltag imod
vold. Det er afgørende at fremme tolerance for at beskytte religiøse mindretal i Pakistan.

Anna Záborská (PPE), skriftlig. – (SK) Den europæiske civilisation, som vi kender den i dag, ville ikke være
mulig uden religionsfrihed. Vores søgen efter noget, der er større end den enkelte, må gå hånd i hånd med
tolerance. Vejen til Gud – og vejen fra Gud – er forskellig og unik for hver enkelt. Om ikke andet har vi lært
det gennem de 2 000 år med kristendom i Europa. Denne erfaring har været lang og smertefuld og har kostet
millioner af uskyldige livet. Derfor har vi europæere retten til at sige til andre, at de ikke skal følge den rute.
Derfor vil vi altid, i ethvert land, fordømme voldshandlinger mod og mord på uskyldige, især nu, hvor det
drejer sig om vores allierede og ven.

12.2. Situationen i Thailand

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandlingen om seks beslutningsforslag om Thailand(2).

Marietje Schaake, forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Thailand gennemlever en voldsom krise med de
”rødskjortede” demonstranter på den ene side og hæren og de ”gulskjortede” på den anden. Omkring 80
mennesker har allerede mistet livet, og næsten 2 000 er blevet såret. Demokratiet er truet, og regeringen har
erklæret undtagelsestilstand.

Undtagelsestilstanden har ført til censur. Medieudbydere såsom tv, radio og internettet er blevet blokeret.
Det er meget vigtigt at få standset volden, og vi opfordrer alle parter til selvbeherskelse som led heri, men i
forsøget på at genskabe roen må undtagelsestilstanden ikke misbruges til at indskrænke grundlæggende
rettigheder og individuelle frihedsrettigheder. Censuren må ophøre, og medie- og ytringsfriheden må
genindføres. Disse værdier er vigtige for Parlamentet i sit værdsatte forhold til Thailand.

Cristian Dan Preda, forslagsstiller. – (RO) Fru formand! Eftersom det har været den største nyhedshistorie
siden starten af april, har vi alle bemærket, at Thailand har gennemlevet en atmosfære af politisk vold, som
det ikke har oplevet de sidste 10 år. Jeg vil gerne starte med at udtrykke min solidaritet med familierne til
ofrene for volden på gaderne. Jeg tror, at vi her har det, jeg ville kalde en traditionel konfrontation mellem
ytrings- og foreningsfriheden på den ene side og regeringens behov for at opretholde ro og orden på den
anden. Begivenhedsforløbet har været meget hurtigt de sidste dage og timer. Det lader til, at en relativ ro er
vendt tilbage til Bangkok, selv om hovedstaden stod i brand i nat efter regeringsstyrkernes intervention.

Lad os håbe, at en ny voldsspiral kan undgås. Men for at sikre, at det sker, er der brug for tilbageholdenhed,
for demokratiet kan ikke sejre gennem vold. Jeg tror, at regeringen vil blive nødt til at gennemføre den
køreplan, som den fremlagde den 3. maj. Jeg tror også, at efterforskning af den seneste tids begivenheder og
straf til de skyldige er nødvendige tiltag for at sikre forsoning.

Véronique De Keyser, forslagsstiller. – (FR) Fru formand! De ”rødskjortede” demonstrationer er blevet
undertrykt med blodsudgydelse. Jeg vil blot gerne sige det følgende uden noget ønske om at hælde benzin
på bålet, for en uopsættelig forhandling i Parlamentet går ud på at standse en krise og lede efter løsninger
snarere end at opildne folks vrede yderligere. For det første kan enhver borger lovligt søge fri og retfærdige
valg. Det er en umistelig rettighed, som bør give til alle thailændere. Denne mulighed blev på et tidspunkt
foreslået af premierminister Vejjajiva og derefter afvist af ”rødskjorterne”. Det må vi nu vende tilbage til.

(2) Se protokollen.
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For det andet fordømmer jeg brugen af skarpe skud mod demonstranterne og de seneste dages brutale
undertrykkelse, som ifølge officielle kilder har medført mindst 12 ofre, herunder en italiensk journalist, og
mange sårede. Tiden er inde til at standse volden, der har bredt sig til hele landet.

Derved gør jeg mig ikke til talsmand for at støtte den ene eller den anden side, men jeg opfordrer den
thailandske regering til at prioritere en forhandlingsløsning, til at sikre, at undtagelsestilstanden ikke
indskrænker individuelle frihedsrettigheder eller ytringsfriheden, hvilket kun ville forværre spændingerne,
og jeg opfordrer især til, at man overvejer at vende tilbage til valgurnerne.

Den nuværende uro risikerer at splitte landet. I den nordøstlige del af landet, som er et landligt område med
laotisk kultur, ville der næsten opstå et oprør mod de centrale områder, Bangkok og landets sydlige del, som
er demokratiske højborge. Det kunne føre til kvasiterroristbevægelsers opståen, der angriber det, der kan
kaldes bureaukratiet og eliten, som er magtbastionerne.

Det er afgørende, at man vender tilbage til valgurnerne og forhandlingerne, og at volden ophører, mens
frihedsrettighederne må bevares. Det er naturligvis let at sige og måske temmelig naivt i forhold til moderne
vold. Denne parlamentariske beslutning blev med vilje valgt for at undgå en eksplosion af vold i Thailand
og for at sikre plads til dialog, men det betyder ikke, at vi kan opgive enhver opfordring til demokrati.

Barbara Lochbihler, forslagsstiller. – (DE) Fru formand! Billederne af vreden, volden og ødelæggelserne i
Bangkok står stadig klart i vores erindring. Selv om opmærksomheden nu i en vis grad har bevæget sig væk
fra den yderst anspændte situation i den thailandske hovedstad, er risikoen for flere voldelige sammenstød
på ingen måde overstået. Den voldelige konflikt mellem de såkaldte ”rødskjorter” og regeringen, som har
hærens opbakning, har allerede ført til over 70 dræbte og næsten 2 000 sårede. Regeringen har bekendtgjort,
at den vil efterforske disse dødsfald, og dem, der har fundet sted inden for de sidste par dage, må også inddrages
i efterforskningen.

Det er vigtigt at overveje de grundlæggende årsager til disse tilbagevendende protester og sammenstød for
at finde en holdbar politisk løsning. En del af den thailandske befolkning er voldsomt underprivilegeret og
socialt udstødt. Disse mennesker er meget kritiske over for den uretfærdige behandling, de oplever, og deres
mangel på rettigheder. De kæmper mod en relativt lav levestandard. Andre faktorer omfatter fremtrædende
og udbredt korruption blandt ledende politikere, men også blandt folk på ansvarsfulde poster i civilsamfundet.
Disse strukturelle problemer må afsløres og løses, hvis der skal findes en varig løsning i stedet for blot at
opnå en indstilling af fjendtlighederne.

Vi opfordrer alle parter i konflikten til at spille en alvorlig og konstruktiv rolle i forhold til at finde en løsning
på denne alvorlige krise. Men begge sider må begrænse sig til kun at søge at opnå dette ved fredelige og
demokratiske midler, og derfor har de brug for EU’s støtte.

Marie-Christine Vergiat, forslagsstiller. – (FR) Fru formand! I flere uger har ”rødskjorternes” folkelige
bevægelse demonstreret i Bangkok med krav om respekt for demokratiet. Lad os huske, at selv om præsidenten
kun har været ved magten siden december 2008, er den nuværende regering ikke desto mindre resultatet af
et militærkup, der fandt sted i september 2006.

Hvad krævede ”rødskjorterne”? Premierministerens afsked, opløsning af parlamentet, hurtige valg – kort
sagt demokrati. Den 4. maj 2010 bekendtgjorde premierministeren en forsoningsplan baseret på de berømte
hurtige valg, men snigmordet den 13. maj på general Khattiya, ”rødskjorternes” leder, bragte forhandlingerne
til ophør.

Det er i denne kontekst, vi har udarbejdet den foreliggende beslutning. I går greb hæren ind og dræbte
adskillige mennesker, herunder en italiensk journalist. For os er det afgørende, at beslutningen, som vi skal
stemme om, tager disse begivenheder i betragtning, især i lyset af, at hovedlederne for ”rødskjorternes”
bevægelse straks overgav sig og opfordrede befolkningen til at bevare roen.

Faktisk er det spørgsmålet om tronfølgen, der stilles spørgsmålstegn ved. Kongen har forholdt sig underligt
tavs. Det budskab, vi må sende, er, at demokrati ikke kan påtvinges, og at det ikke er acceptabelt at slå
demonstrationer ned ved at sende hæren ind med ordre om at skyde uden varsel. Beslutningen fordømmer
ikke engang volden. Vi vil ikke stemme for den. Det thailandske folk har ret til demokrati, og man må gøre
alt for at forhindre endnu et militærkup.

Adam Bielan, forslagsstiller. – (PL) Fru formand! Thailand – et land, som indtil for nylig blev betragtet som
en bastion af demokrati og stabilitet i Sydøstasien – har for nylig oplevet de mest dramatiske begivenheder
i næsten et halvt århundrede.
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Kampene fortsætter i konflikten mellem den tidligere premierminister Thaksin Shinawatras støtter, kendt
som ”rødskjorterne”, og regeringen og hæren. Mere end 60 mennesker er blevet dræbt, herunder udlændinge,
blandt dem borgere fra EU-lande, og næsten 2 000 mennesker er blevet såret. Hovedstaden, Bangkok, har
lidt betydelige skader.

Ofrenes familier fortjener naturligvis tilkendegivelser af medfølelse, kondolence og solidaritet, men vi må
også være opmærksomme på, at Thailand i dag er meget splittet. Menneskerettigheder såsom forsamlings-
og ytringsfrihed er betydelig indskrænket, og det vil være meget vanskeligt at løse konflikten med fredelige
og politiske midler.

Derfor er der brug for pres – internationalt pres, herunder fra EU – på begge konfliktens parter, så de vil
genoptage drøftelserne og forsøge at løse deres uenigheder med politiske midler, ikke gennem vold.

Thomas Mann, for PPE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Under de gadekampe, der nu minder om en borgerkrig,
er 75 mennesker blevet dræbt og over 1 800 såret bare siden sidste uge. Efter militærets massive indgriben
har demonstranternes ledere overgivet sig. Men situationen fortsætter med at eskalere i Bangkok. Jeg har
modtaget telefonopkald herom både i går og i dag. Indtil nu har der været områder af hovedstaden, der ikke
var påvirket af konflikten, men det har ændret sig. Situationen i den nordøstlige del af landet er også kaotisk.
De dramatiske billeder formidler ét klart budskab. Uanset om folk bærer røde, sorte, gule eller grønne skjorter,
må de standse volden og ikke lade situationen eskalere yderligere.

Holdningen hos Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) er klar. Der er intet alternativ
til objektive drøftelser. Alle episoderne må efterforskes af en uafhængig kommission. Vi hilser med meget
stor tilfredshed planen om at fremskynde parlamentsvalget. Hr. Tajani! EU må indtage en aktiv rolle og
fungere som mægler. Vi har de diplomatiske midler til rådighed til at bryde voldsspiralen og indlede en proces
med konstruktiv dialog. Vi må handle, for Thailand bliver rystet i sin grundvold.

Corina Creţu, for S&D-Gruppen. – (RO) Fru formand! Jeg vil også gerne udtrykke min solidaritet med de
thailandske familier, der sørger efter de voldelige sammenstød i Bangkok. Situationen er så meget mere
foruroligende, fordi der ikke er nogen reel udsigt til en løsning af den interne konflikt. Gengældelser på
gaderne i den thailandske hovedstad, som har medført et tocifret antal dødsfald og hundredvis sårede, kan
ikke accepteres på nogen måde som et middel til at løse eksisterende problemer.

Den brutale brug af magt og indførelsen af censur, som forbyder tv-stationer at sende noget som helst andet
end regeringsgodkendte programmer, er krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder. Faktisk er det
EU’s og hele den civiliserede verdens pligt at fordømme brugen af væbnet magt mod civile og at forlange, at
dem, der er blevet anholdt ulovligt, bliver frigivet, og at der gennemføres en efterforskning, der er så uvildig
som muligt, af de dødsfald, der har fundet sted. Om noget tjener tabene af menneskeliv kun til at styrke
oppositionens uforsonlighed og give næring til volden, som også har spredt sig til landets nordøstlige egne.

Der er risiko for, at disse gadesammenstød kan udvikle sig til borgerkrig. Jeg mener, at internationale
organisationer, primært FN, er nødt til at gribe ind snarest muligt for at forhindre en endnu voldsommere
forværring af situationen og mægle om indledningen af en nødvendig dialog mellem myndighederne og
oppositionen som den eneste demokratiske mulighed for at løse konflikten på fredelig vis.

Joe Higgins, for GUE/NGL-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg fordømmer den thailandske regerings og stats
brutale undertrykkelse af demonstranterne i Bangkok og andre steder i Thailand. På trods af propaganda
om, at de var terrorister, var de i realiteten hovedsageligt fattige bønder fra de nordlige egne og fra omkring
Bangkok og udsnit af arbejderklassen i byerne og deres familier, som så protesten som en kamp mod den
enorme fattigdom og de hårde forhold, de lider under.

Desværre håber disse undertrykte mennesker, at milliardæren og den tidligere premierminister Thaksin
Shinawatra vil levere en løsning. På trods af nogle populistiske tiltag mod fattigdom, mens han sad i regering,
repræsenterer hr. Thaksin den kapitalistiske elite, og han bedrager masserne. På den anden side er der den
nuværende premierminister Abhisit og hans parti, som repræsenterer andre dele af eliten.

Efter min mening har Thailands fattige fra landet og arbejderklassen i byerne akut brug for deres egen
uafhængige organisation, der kan kæmpe for deres rettigheder, og jeg håber, at den næste mobilisering i
Thailand vil blive arbejdernes, de fattige landmænds, de studerendes og unges forenede kamp for at omstyrte
alle de korrupte eliter og overføre ejerskabet over Thailands store rigdomme til offentligheden og bringe
dem under demokratisk kontrol og derved forandre folkets liv i et socialistisk Thailand og kæmpe for alle
minoriteters rettigheder.
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Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg fordømmer brugen af skydevåben mod
demonstranterne i Thailand, hvorved et tocifret antal mennesker er døde og hundredvis blevet såret. Som
Amnesty International har rapporteret, viser øjenvidneberetninger og videooptagelser tydeligt, at militæret
skyder med skarpt mod ubevæbnede mennesker, der ikke udgør den mindste trussel mod soldaterne eller
andre. Blandt de døde er der læger og børn.

De thailandske soldater må holde op med at skyde. Vold mod demonstranter kan og vil ikke føre til en
demokratisk løsning. Regeringen må være klar over, at de måske nok kan få ryddet gaderne indtil videre ved
at slå ned på demonstranterne, men det vil ikke løse det problem, der har sendt folket på gaderne, og
menneskeliv går frem for alt, så hold op med at skyde.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Fru formand! Der har desværre været demonstrationer i Thailand i flere
uger nu. Civilbefolkningen lider under volden som direkte ofre for blodige sammenstød mellem bevæbnede
regeringsfjendtlige demonstranter og statens styrker. Derfor vil jeg gerne udtrykke min medfølelse med dem,
der har mistet familiemedlemmer.

I denne anspændte situation betragter jeg det som en absolut topprioritet, at begge sider fordømmer fysisk
magtanvendelse, og at yderligere tab af menneskeliv forhindres. Jeg støtter også opfordringen til et øjeblikkeligt
ophør af den vold, der finder sted i øjeblikket, og til at indlede en konstruktiv dialog med henblik på at løse
konflikten på fredelig og demokratisk vis. Samtidig opfordrer jeg den thailandske regering til ikke at ty til
uberettigede og ubegrundede krænkelser af menneskerettighederne under den erklærede undtagelsestilstand.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Fru formand! Den politiske konflikt i Thailand udviklede sig meget hurtigt til
alvorlige borgerlige uroligheder, som førte til, at mange demonstranter mistede livet, efter at
undertrykkelsesstyrkerne greb ind. Hvis de statslige myndigheder benytter rå magt og ukontrolleret
undertrykkelse mod borgerne i deres eget land, fortjener de at blive fordømt.

Derfor må EU benytte sin politiske indflydelse over for konfliktens parter og opfordre til en fredelig løsning
på den politiske situation, så de thailandske borgere ikke betaler prisen for de politiske uenigheder mellem
de forskellige gruppers ledere. Især den thailandske regering må tage ansvar for at finde en rolig og fredelig
løsning på konflikten.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Våbenhvile og en stop for censuren. Det er efter min mening det tostrengede initiativ, som Kommissionen
med størst mulig beslutsomhed, men også med størst mulig overensstemmelse med de værdier, som
Parlamentet betragter som umistelige, må bestræbe sig på at gennemføre.

I et klima af borgerkrig som det, der hersker i Thailand, forudsætter en tilbagevenden til demokrati gennem
frie valg – oprindeligt drøftet, oprindeligt håbet på, men nu temmelig tvivlsomt – et afgørende skridt, nemlig
bevidsthed om det internationale samfunds støtte til det thailandske folk og til landets tilbagevenden til fuldt
demokrati.

Den afgørende faktor, det kan gøre det muligt for det internationale samfund at involvere sig i denne fase,
er information, og derfor må undtagelsestilstanden ikke være en form for skjult censur. Internettet, aviser
og medierne må være i stand til at informere det internationale samfund om den dynamik, der er i spil i
Thailand, så det internationale samfund med størst muligt kendskab til kendsgerningerne kan være til hjælp
i denne tid, hvor demokratiet skal genoprettes.

Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Thailand gennemlever
en tragisk fase i sin politiske historie. Landet, som er kendt for sin økonomiske og sociale dynamik, er i
øjeblikket præget af en dyb krise, der kunne true landets stabilitet, hvis der ikke findes en løsning på den
aktuelle konflikt.

Faktisk rammer krisen landet lige i hjertet, for store dele af befolkningen lader til at have mistet tiltroen til
de institutioner, der regerer dem. For sin part kæmper regeringen med at gennemføre de løsninger, som de
aktuelle omstændigheder kræver. Det har medført politisk skrøbelighed, hvilket fører til voldelige
konfrontationer og voldshandlinger, der direkte rammer menneskerettighederne og grundlæggende
rettigheder. Der er en nagende usikkerhed over landets fremtid. Under disse omstændigheder beklager EU
dybt, at mennesker har mistet livet, f.eks. den italienske journalist Fabio Polenghi, som blev dræbt i går
formiddag under sammenstød mellem demonstranter og soldater. Ingen politisk eller ideologisk krise kan
retfærdiggøre det eller den væbnede konfrontation.
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Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har allerede ved to lejligheder
mindet de stridende parter om at udvise tilbageholdenhed. Selv ikke en undtagelsestilstand må føre til
urimelige foranstaltninger i forhold til grundlæggende rettigheder og ytringsfrihed. Disse rettigheder bringes
i fare af den uforholdsmæssige brug af magt.

For at forhindre, at situationen forværres yderligere, er det afgørende, at forhandlingerne genoptages.
Kommissionen har bemærket sig den køreplan, som premierminister Abhisit Vejjajiva har foreslået. Thailand
vil ikke kunne lægge krisen bag sig, medmindre landet gør noget ved sine betydelige strukturelle problemer.
Det er afgørende, at underprivilegerede sociale gruppers legitime krav anerkendes af alle parter, der spiller
en rolle i styringen af landet. Det er et nødvendigt skridt mod national forsoning. Derfor er det altafgørende
for Thailand, at der opnås konsensus blandt alle parter om, hvordan landet kan nærme sig et mere effektivt
samfund.

Som Thailands partner er EU klar til at støtte landet så vidt muligt under denne komplekse proces.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted om et øjeblik.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Thailand gennemgår en meget alvorlig periode i sin historie. Smilets
land er blevet et land af tårer, blod og måske i morgen af borgerkrig mellem regeringsstyrker og de såkaldte
”rødskjorter”. Hvordan kom det så vidt, at en demonstration til fordel for demokratiske valg endte med et
tocifret antal døde og tusinder såret, et politisk snigmord på en oppositionsleder, guerillakrig i byerne,
begyndende oprør i flere provinser og indførelse af undtagelsestilstand og udgangsforbud? Kongen er en
højt respekteret figur i landet, men lader ikke til at kunne mildne spændingerne. Fortsat usikkerhed over
tronfølgen tyder på, at denne ustabilitet vil fortsætte. Volden må standses. Den nuværende regering kom
bestemt til magten ved valg, men det var valg, der blev afholdt efter et kup og opløsning af
oppositionspartierne. Denne uretfærdighed må høre op. Den eneste løsning er hurtig afholdelse af
parlamentsvalg efter genindførelse af politisk frihed for alle involverede parter for at sikre, at valget er
demokratisk. EU bør udnytte sine gode økonomiske og politiske forbindelser til Thailand til at sikre denne
løsning.

12.3. Burma

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandlingen om syv beslutningsforslag om Burma(3).

Anneli Jäätteenmäki, forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Med denne beslutning opfordrer Parlamentet den
burmesiske regering til at standse alle krænkelser af menneskerettighederne og indlede en reel dialog med
oppositionen og etniske repræsentanter for Burma og med det internationale samfund og til at tage konkrete
skridt mod en fredelig overgang til et demokratisk styre.

Burma vil i år afholde valg for første gang i 30 år. Desværre giver de offentliggjorte valglove ikke mulighed
for et frit og retfærdigt valg. Oppositionen er ikke involveret i processen, og mange af oppositionslederne
er stadig i husarrest. Mange politiske aktivister er i fængsel, og oppositionspartiet har besluttet at boykotte
valget fuldstændigt.

Det sidste, jeg ønsker at sige, er at FN’s særlige ordfører vedrørende Burma har fordømt de grove og
systematiske menneskerettighedskrænkelser. Jeg håber, Parlamentet vil gøre det samme.

Filip Kaczmarek, forslagsstiller. – (PL) Fru formand! Situationen i Burma tvinger os til igen og igen at rette
opmærksomheden mod landet.

I dag fordømmer vi intentionen om at foretage valg under fuldstændig udemokratiske forhold og baseret på
principper, der har udelukket det største oppositionsparti og berøvet hundredtusindvis af burmesere retten
til at stemme og til at stille op til valget. Det er et åbenlyst forsøg på at holde oppositionen ude af valget.
Under sådanne forhold stemmer ikke engang ordet ”valg” overens med virkeligheden.

(3) Se protokollen.
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Vi fordømmer også, at hæren i henhold til den nye forfatning er garanteret mindst 25 % af sæderne i
parlamentet og vil have bemyndigelse til at suspendere borgerlige rettigheder og parlamentet når som helst
den finder det nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed.

Vi fordømmer den fortsatte og systematiske krænkelse af det burmesiske folks menneskerettigheder,
grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder, men vi appellerer også til regeringerne i
andre lande – Kina, Indien og Rusland – om at gøre, hvad de kan, ved at lægge økonomisk og politisk pres
på de burmesiske myndigheder for at opnå forandringer i landet.

Véronique De Keyser, forslagsstiller. – (FR) Fru formand! Udgangspunktet for denne beslutning er den
næsten stilfærdige opløsning af partiet ledet af Aung San Suu Kyi, som har modtaget Sakharovprisen og har
været under husarrest i årevis. Ved at opløse hendes parti, Nationalforbundet for Demokrati, som vandt det
sidste valg, forsøger militærjuntaen at eliminere en hel sektion af oppositionen inden valget til oktober. Men
som prikken over i’et i det, der snarere vil blive en total valgmæssig farce end et demokratisk valg, er politiske
fanger og munke nu også blevet udelukket fra valget. Juntaen fortsætter sit magtmisbrug, store multinationale
selskaber fortsætter med at drage fordel af deres kontrakter med samme junta, og Kommissionen har reduceret
støtten til flygtninge, der er undsluppet over grænsen til Thailand.

Desværre har vi en række eksempler på lande og regioner, hvor det internationale samfund er magtesløst,
når det handler om at genindføre demokratiet og retsstatsprincippet. Burma er et af dem med sin lange række
af frihedskæmpere og martyrer, hvoraf Aung San Suu Kyi er det mest kendte ikon. Er det for meget forlangt,
at EU – af anstændighed, havde jeg nær sagt – ikke skærer ned i støtten til flygtningene på grænsen mellem
Thailand og Burma og straks begynder at finansiere grænseoverskridende støtte, især lægehjælp? Haster det
måske ikke for den høje repræsentant, Catherine Ashton, og medlemsstaterne at støtte anbefalingerne fra
FN’s særlige ordfører vedrørende Burma, nemlig at der nedsættes et udvalg til at undersøge krigsforbrydelser
og forbrydelser mod menneskeheden, hvilket kunne inddrages i FN's Generalforsamlings resolution i år?

Lad os gøre Burma til et skoleeksempel, der viser vores evne til at fremme demokratiet uden brug af bomber
og kampvogne.

Barbara Lochbihler, forslagsstiller. – (DE) Fru formand! I 1990 tildelte Parlamentet den burmesiske
menneskerettighedsaktivist Aung San Suu Kyi Sakharovprisen. I årene før og efter denne dato har den kritiske
menneskerettighedssituation i Burma været genstand for utallige beslutninger fra Parlamentet. Ligeledes har
andre internationale menneskerettighedsorganisationer været involveret i situationen. Selv om der er sket
forbedringer i individuelle sager, er situationen for menneskerettighederne fortsat yderst problematisk i
Burma.

På baggrund af en glimrende og omfattende rapport har FN’s særlige ordfører vedrørende Burma nu opfordret
til at nedsætte en international undersøgelseskommission, der skal have mandat til at efterforske
krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender,
Baroness Ashton, bør følge og støtte denne opfordring, f.eks. ved FN’s næste Generalforsamling.

Der skal være valg i Burma i slutningen af 2010, og regeringen har nu gennemført foranstaltninger, der
nægter mange borgere retten til at stemme og til at stille op til valget. Det gælder især politiske fanger og
buddhistiske munke, i alt 400 000 mennesker. Det protesterer vi imod og opfordrer den højtstående
repræsentant til at give klart udtryk for denne kritik i sine bilaterale og multilaterale drøftelser.

Sluttelig, i lyset af de komplekse menneskerettighedsproblemer i Burma er det ufatteligt, at EU har beskåret
sin økonomiske bistand til flygtninge på grænsen mellem Thailand og Burma. Det er ikke acceptabelt, og vi
opfordrer Kommissionen til at trække disse besparelser tilbage og igen yde grænseoverskridende bistand til
burmesiske flygtninge.

Marie-Christine Vergiat, forslagsstiller. – (FR) Fru formand! Dette er anden gang i år, at vi diskuterer
situationen i Burma. De bekymringer, vi gav udtryk for den 10. marts i år i forhold til den såkaldte valgproces,
som den burmesiske junta har iværksat, er blot blevet bekræftet. De vilkår, der er blevet fastlagt af valgloven,
har ført til, at Nationalforbundet for Demokrati nægter at deltage i processen. Det skal bemærkes, at disse
valglove forbyder fanger at stemme og derfor udelukker hundredvis af politiske fanger.

Siden da er Nationalforbundet for Demokrati blevet forbudt. Vi hilser med tilfredshed tonen i denne beslutning,
der opfordrer til forøgede økonomiske sanktioner. Vi beklager også reduktionen i humanitær hjælp til
flygtninge. Personligt så jeg gerne, at vi gik endnu længere og forbød enhver investering i euro i Burma, som
USA’s præsident Obama har gjort. Men nogle store økonomiske koncerner i Europa har stærke interesser i
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landet. Det glæder mig meget, at vi har opfordret til en international våbenembargo, og jeg håber inderligt,
at EU kan spille en aktiv rolle i forhold til at skabe global konsensus på området.

Jeg så gerne, at kommissæren informerer os om sin holdning i sagen, enten i dag eller på et senere tidspunkt.

Charles Tannock, forslagsstiller. – (EN) Fru formand! Hvad kan vi sige om Burma, som ikke allerede er blevet
sagt, herunder endnu en gang at opfordre til frigivelsen af politiske fanger som Aung San Suu Kyi, som er
blevet et globalt ikon i kampen for frihed? Denne beslutning, som mange før den her i Parlamentet, skildrer
den brutale undertrykkelse af det burmesiske folk af en militærjunta, som de aldrig har valgt og har kæmpet
meget hårdt for at slippe af med i årevis.

Den måde, hvorpå juntaen nu kynisk forsøger at afholde skinvalg, som vil sikre, at den får lukket munden
på oppositionen, er helt typisk for disse generaler og den måde, hvorpå de arrogant lader hånt om ikke kun
det burmesiske folks holdning – deres eget folk – men også holdningen hos demokratiske ledere i hele den
frie verden.

Trods beslutningens fokus på den seneste tids begivenheder i Burma opfordrer jeg Rådet og Kommissionen
til også at tage med i betragtning, hvordan man bedst kan støtte Burma, når det til sidst bliver frit og
demokratisk igen. Burma vil få brug for vores hjælp, ikke mindst med at udvikle et stærkt civilsamfund og
et retsvæsen, der skal fokusere på retsopgøret omkring juntaens mange forbrydelser. Det synes måske alt
sammen meget langt væk, men hvis Burmas tapre befolkning kan lære noget af os her i Parlamentet i Europa,
er det, at frihedens lys aldrig kan blive slukket af tyranni, og at den frihed, der er deres umistelige ret, bestemt
vil blive deres igen en dag.

Elena Băsescu, for PPE-Gruppen. – (RO) Fru formand! Menneskerettighedssituationen i Burma er meget
bekymrende. Landet har i årtier været regeret af et militærdiktatur, som voldeligt har undertrykt regimets
modstandere. Myndighederne har bekendtgjort, hvordan valget i år, det første siden 1990, skal finde sted.
Men de vil finde sted inden for udemokratiske rammer. Hundredtusindvis af borgere vil ikke have stemmeret
eller kunne stille op til valget, og mindst 25 % af parlamentsmedlemmerne skal være militærfolk.

Det største oppositionsparti, som ledes af Aung San Suu Kyi, der har modtaget Nobels fredspris og
Sakharovprisen, vil ikke deltage i valget. Jeg opfordrer indtrængende det internationale samfund og EU via
den højtstående repræsentant til at optrappe indsatsen for at etablere demokrati i Burma og sikre den tidligst
mulige frigivelse af Aung San Suu Kyi. Hun har været i husarrest siden 2003 og er et vigtigt symbol på kampen
for demokrati og menneskerettigheder.

Ana Gomes, for S&D-Gruppen. – (EN) Fru formand! Ved at organisere farceagtige valg og nægte en national
dialog med alle politiske og etniske grupper viser juntaen, at det ”pragmatiske” engagement med den
overhovedet ikke virker. Det internationale samfund må skride til handling mod det burmesiske folks
undertrykkere.

EU kan gøre meget mere end blot forny sanktionerne mod regimet. Det bør benytte alle midler til at styrke
civilsamfundet og hjælpe dem, der kæmper mod undertrykkelse i Burma. Det må arbejde på at mobilisere
FN, ASEAN og USA og få dem til at lægge pres på Kina og Indien om at standse deres støtte til det burmesiske
regime og den våbenhandel, der finder sted med Nordkorea.

FN’s særlige ordfører vedrørende menneskerettighedssituationen i Burma konkluderede i marts, at krænkelser
af menneskerettighederne er resultatet af en regeringspolitik, der involverer udøvende, militære og dømmende
myndigheder på alle niveauer, og at disse menneskerettighedskrænkelser kan omfatte kategorier af forbrydelser
mod menneskeheden eller krigsforbrydelser i henhold til betingelserne i Romstatutten for Den Internationale
Straffedomstol. Hans forgænger havde allerede opfordret FN’s Sikkerhedsråd til at efterforske forbrydelser
mod menneskeheden i Burma, som det gjorde i Rwanda, Bosnien og Darfur.

Hvorfor tøver EU’s medlemsstater med at bede FN’s Sikkerhedsråd om at henvise de forbrydere, der er ved
magten i Burma, til Den Internationale Straffedomstol?

Marietje Schaake, for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Burma vil afholde et såkaldt valg i år. Men det er
ikke frit og retfærdigt, hvis buddhistiske munke ikke må stemme, og hvis oppositionen slet ikke er involveret.
Nationalforbundet for Demokrati blev opløst ved lov denne måned, og Aung San Suu Kyi, der er politisk
fange og modtager af Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed, kan ikke stille op til valget.

Demokrati og retsstatsprincippet er afgørende for økonomisk vækst, og Parlamentet er fortsat stærkt engageret
i forhold til det burmesiske folk. Asiatiske lande opfordres til at gøre det samme og bruge deres økonomiske
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indflydelse i processen. Det burmesiske folk har brug for vores støtte, for den diktatoriske stat fortsætter sine
grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser. Disse alvorlige forbrydelser må efterforskes, men
regeringen i Burma vælger at isolere sig selv og nægter EU’s udsending til Burma adgang til landet. Selvvalgt
isolering påvirker befolkningen på mange planer, bl.a. ved at nyhedsmedierne ikke kan fungere frit i landet.

Beklageligvis sikrer den nye forfatning ikke menneskerettighederne, og vi opfordrer Kommissionen og Rådet
til at støtte FN’s anbefalinger om at nedsætte en undersøgelseskommission til at se på krænkelserne af
menneskerettighederne. I mellemtiden må indskrænkningerne af forsamlings-, forenings- og ytringsfriheden,
herunder på internettet og mobiltelefoner, ophøre. Indtil det sker, må de restriktive foranstaltninger, der
fastlægges i EU’s beslutning, håndhæves.

Ved at forbyde våbenhandel og finansiere flygtningeprogrammer står EU fortsat side om side med det
burmesiske folk og deres menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder.

Raül Romeva i Rueda, for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg har netop modtaget triste nyheder.
For en time siden fik jeg at vide, at en topleder i Nationalforbundet for Demokrati, Takin Soe Myint, er død.

Det er en meget trist nyhed, som vi må tilføje til den meget specielle vittighed, som nogle omtaler som valget
i Burma. Jeg slutter op om dem, der tydeligt fordømmer dette valg og især, at hundredtusindvis af burmesere
berøves deres passive eller aktive stemmeret. Det gælder også situationen for Aung San Suu Kyi, som er i
fængsel.

Det er en ting, vi ikke kan være tavse omkring. Endnu en gang må vi bede det burmesiske regime om at lytte
til det internationale samfunds opfordringer til at frigive alle samvittighedsfangerne. Det er også vigtigt på
den måde, som fru Gomes nævnte. Jeg forstår også, at vi har et stort ansvar for at bede, opfordre og presse
Indien, Rusland og Kina til at holde op med at sælge våben til juntaen i Burma.

Der er også godt nyt. Vi må hilse EU’s støtte til den globale våbenembargo velkommen, og endnu en gang
må vi opfordre EU’s medlemsstater til at slutte sig sammen i enighed om et sådant forbud.

Det er også vigtigt at huske – hvilket også allerede er blevet nævnt – at vi ikke på nuværende tidspunkt kan
skære ned på midlerne til de flygtninge, der lever på grænsen. Vi er nødt til at fastlægge en klar støttepolitik
over for disse mennesker. Jeg har været der mange gange. Vi må sige klart og tydeligt, at dette ikke er tiden
til at standse den hjælp, som disse mennesker har brug for, især lægehjælp i øjeblikket.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Fru formand! Burma er ikke et demokrati, selv om det vil afholde valg,
for som vi er klar over, udviser myndighederne i landet dyb foragt over for ethvert demokratisk princip.
Dette militærdiktatur er fuldstændig skrupelløst, og som det allerede er blevet nævnt, reserverer det sæder i
parlamentet til militæret og forbyder generelt borgere med demokratiske meninger at deltage i politik.

Der kan ikke blive tale om en forbedring af det politiske klima i landet, medmindre Aung San Suu Kyi bliver
løsladt. En anden leder i Nationalforbundet for Demokrati har også sagt, at han er ude af stand til at tjene sit
land efter at have tilbragt 20 år i fængsel for sine holdninger, alene fordi militæret i Burma forbyder mennesker,
der har afsonet sådanne domme, som militæret selv har afsagt, at stille op til valg. Jeg opfordrer til en national
dialog, for det er den eneste måde at muliggøre en ændring i landet.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Fru formand! Burma afholder sit første parlamentsvalg i 20 år. Det kommer
næppe som nogen overraskelse for nogen, at valget allerede i denne fase ser alt andet end fri og demokratiske
ud.

Ændringen af forfatningen i 2008 garanterer, at hæren sidder på mindst 25 % af sæderne i parlamentet.
Desuden berøver lovændringerne fra i år titusinder af burmesere stemmeretten, herunder politiske fanger
og religiøse mindretal. Buddhistiske munke har længe været ofre for en særlig form for forfølgelse.

Det internationale samfund må forsøge at gøre noget. Det er beklageligt, at Kommissionen har skåret ned
på midlerne til flygtningelejre på grænsen mellem Thailand og Burma. Der er rigeligt behov for humanitær
hjælp og for en international indsats for at få den frem. Det er også yderst vigtigt, at Burma indleder en dialog
mellem politiske og etniske grupper.

Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Situationen i Burma
er fortsat en kilde til bekymring. Som De er klar over, er køreplanen fortsat ved at blive iværksat, og
forberedelserne til det første valg afholdt af regeringen i 20 år er i gang.
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Indtil nu har 31 politiske partier meldt sig med ønske om at stille op. Civilsamfundet har været aktivt. Aung
San Suu Kyis Nationalforbund for Demokrati trak sig fra valget efter pres fra regeringen og er derfor blevet
opløst. Et nyt parti, Den Nationale Front for Demokrati, som muligvis er berettiget, består delvist af tidligere
ledere fra Nationalforbundet for Demokrati, altså Aung San Suu Kyis tidligere parti.

Det accepterer etniske gruppers beslutning om, hvorvidt de vil stemme. Hvis de boykotter valget efter en
uenighed over at erstatte etniske hære med grænsevagter, ville det ødelægge den troværdighed, som valget
behøver. Det viser, i hvor høj grad situationen bliver ved med at ændre sig, og jeg tvivler på, at EU vil blive
inviteret til at overvåge valget.

Vi er også fortsat meget bekymrede over menneskerettighedssituationen. Rapporten fra hr. Quintana, FN’s
særlige ordfører, er meget klar. Mange politiske fanger er endnu ikke blevet løsladt på trods af appeller fra
det internationale samfund. Grundlæggende rettigheder såsom ytrings- og forsamlingsfrihed respekteres
fortsat ikke. De socioøkonomiske forhold er vanskelige for størstedelen af befolkningen, især i områder
beboet af etniske grupper.

Hvordan kan vi i virkeligheden hjælpe? EU’s erklæringer viser vores kritiske holdning og vores villighed til
at bidrage til en løsning. Vores tilgang inddrager også udviklingshjælp. Faktisk er EU en af de mest generøse
donorer. Endvidere er årtusindudviklingsmålene og en fortsat dialog med regeringen i Burma om
sektorspecifikke politikker afgørende vigtige. Ud over de områder, der blev ramt af orkanen i 2008, er vores
støttet rettet mod de mest sårbare områder i landet og mod flygtningelejrene langs grænsen mellem Thailand
og Burma.

Som svar på Deres spørgsmål kan jeg forsikre Dem om, at Kommissionen fortsat vil hjælpe hjemstedfordrevne
befolkningsgrupper med at opnå anstændige leveforhold. De forhold, der er nødvendige for, at de kan vende
tilbage til deres hjemlande, er ikke til stede. Vi må være på vagt over for institutionalisering af disse lejre, og
derfor afgøres omfanget af vores støtte af lokale behov.

Desuden har Kommissionen været i kontakt med de thailandske myndigheder. Man skal huske, at der også
er hjælpeprogrammer, der fokuserer på uddannelse, landbrug og fødevaresikkerhed. Endvidere yder
Kommissionens humanitære hjælpeprogrammer støtte på området vand og fødevaresikkerhed. Der er også
hjælp rettet mod at genoprette de socioøkonomiske forhold i Burma. Hver borger modtager i gennemsnit
omkring 2,4 USD sammenlignet med 36 USD i Laos og 60 USD i Cambodja.

Afslutningsvis kan jeg bekræfte, at vi vil forstærke vores indsats for at fremme vores værdier. Befolkningen
i Burma er berettiget til at modtage bistand og til at vide, at EU ikke vil miste interessen for deres fremtid.

Thomas Mann (PPE). – (DE) Fru formand! De er utvivlsomt en kompetent næstformand, og De er også
meget indflydelsesrig. Det glæder mig meget. Visse medlemmer har ikke fået lejlighed til at tale som led i
catch-the-eye-proceduren, ikke fordi De ikke ønskede at give dem ordet, men fordi vi har et meget stramt
program.

Parlamentet er menneskerettighedernes stemme, og vi må klare os med en enkelt time. Der er mange, der
har noget på hjerte og ønsker at lægge pres på Kommissionen for at opnå resultater. Går De personligt ind
for at afholde afstemningen f.eks. kl. 17.00 eller 17.30 i stedet for kl. 16.00 eller 16.30, så vi kan få en time
ekstra og endelig ændre denne regel i forretningsordenen? Vi har brug for at kunne sige vores mening. Vi
må have muligheden for at lægge pres på Kommissionen, men helst ikke under så stramt tidspres. Jeg ved,
at det ikke er Deres ansvar, men jeg håber, at De vil gribe ind til vores fordel, så vi endelig kan få ændret denne
regel i forretningsordenen.

Formanden. – Hr. Mann! Jeg forstår Deres frustration. Jeg bryder mig ikke om, at jeg ikke kan give
medlemmerne ordet i så vigtige sager, men De har også ret, når De siger, at det ville kræve en ændring af
forretningsordenen.

Den anden ting, jeg vil sige, er, at hvis alle medlemmer, som får ordet under forhandlingerne, overholdt deres
taletid, kunne vi nå flere medlemmer under catch-the-eye. Jeg er bange for, at dét er problemet, men jeg har
bemærket mig Deres kommentarer.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted om et øjeblik.
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13. Afstemningstid

Formanden. – Vi går nu over til afstemning.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)

13.1. Religionsfrihed i Pakistan (RC-B7-0271/2010)

– Beslutning: Religionsfrihed i Pakistan (RC-B7-0271/2010)

Før afstemningen om punkt 13

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Fru formand! Vores kolleger i Parlamentet har forhandlet meget dygtigt og er
nået til enighed med grupperne om en vældig god beslutning. Men punkt 13 er forvirrende og uklart og
betyder faktisk ikke noget. Derfor foreslår vi en ny formulering, der lyder som følger: ”Er bekymret over
muligheden for misbrug af kampagnen i FN-regi for bekæmpelse af religionskrænkelse og understreger
Rådets konklusioner af 16. november 2009”.

Indholdet er det samme, men formuleringen er skarpere. Vi beder Dem om at stemme for denne nye
formulering.

(Det mundtlige ændringsforslag blev godtaget)

13.2. Situationen i Thailand (RC-B7-0278/2010)

– Beslutning: Situationen i Thailand (RC-B7-0278/2010)

13.3. Burma (RC-B7-0283/2010)

– Beslutning: Burma (RC-B7-0283/2010)

14. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen

16. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen

17. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen

18. Tidsplan for kommende møder: se protokollen

19. Afbrydelse af sessionen

Formanden. – Jeg erklærer Europa-Parlamentets session for afbrudt.

(Mødet hævet kl. 16.30)
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BILAG (Skriftlige svar)

SPØRGSMÅL TIL RÅDET (Rådets formandskab er ansvarligt for disse
svar)

Spørgsmål nr. 1 af Bernd Posselt (H-0178/10)

Om: Kroatiens optagelse i EU

Hvordan vurderer Rådet mulighederne for at afslutte tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien inden efteråret,
og hvilke skridt agter det at tage med henblik på at opnå væsentlige fremskridt på dette område under Spaniens
formandskab?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Denne periode er af central betydning i Kroatiens forhandlingsproces. Det er sket væsentlige fremskridt
i forhandlingerne, som nu er på vej ind i den afsluttende fase. EU har rost Kroatien for det gode fremskridt,
men der er stadig et betydeligt stykke vej igen, inden forhandlingerne endeligt kan afsluttes.

Formandskabet arbejder videre på at opnå yderligere fremskridt i forhandlingerne i overensstemmelse med
de relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd og Rådet. Vores mål er at gøre afgørende fremskridt i
Krotatiens forhandlingsproces ved at åbne alle de resterende kapitler og lukke så mange kapitler midlertidigt
som muligt. Vi er også fast besluttede på at gøre store fremskridt med hensyn til udarbejdelsen af
tiltrædelsestraktaten.

Den 19. februar kunne vi åbne kapitel 13 om fiskeri og kapitel 27 om miljø, som er meget krævende kapitler
i tiltrædelsesproceduren og forudsætter omfattende forberedelser. Den 19. april lukkede vi midlertidigt
kapitel 1 om den frie bevægelighed for varer, hvilket var en vigtig milepæl, idet halvdelen af kapitlerne i
forhandlingerne nu er blevet midlertidig lukket. Siden påbegyndelsen af forhandlingerne den 3. oktober
2005 er 30 kapitler blevet åbnet, hvoraf 18 er blevet midlertidig lukket. Der vil, når dette er relevant, blive
planlagt yderligere tiltrædelseskonferencer for at fremme proceduren.

Nogle følsomme kapitler mangler stadig at blive taget op i forhandlingerne, og det drejer sig bl.a. om kapitel
8 om konkurrence og kapitel 23 om retssystemet og de grundlæggende rettigheder. Vi bliver ligeledes nødt
til at afslutte drøftelserne om nogle kapitler med væsentlige budgetvirkninger, som f.eks. landbrug og
regionalpolitik. Lad mig imidlertid understrege, at Kroatiens fremskridt i retning mod en afslutning af
forhandlingerne ligeledes afhænger af gennemførelsen af de nødvendige politiske, økonomiske,
lovgivningsmæssige og administrative reformer. Gennemførelsen af de manglende reformer samt opfyldelsen
af alle de resterende benchmarks til tiden og desuden en effektiv omsættelse og gennemførelse af den gældende
fællesskabsret er derfor stadig af afgørende betydning, hvis Kroatien skal nå sit mål om at afslutte
tiltrædelsesforhandlingerne inden udgangen af 2010.

*
*     *

Spørgsmål nr. 2 af Mairead McGuinness (H-0180/10)

Om: Tidsplan for EU 2020

Kan Rådet redegøre for medlemsstaternes tidsplan for omsættelsen af de fem overordnede mål, der er blevet
fastsat som hovedelementerne i den nye strategi for beskæftigelse og vækst, kendt som EU 2020-strategien,
til nationale mål?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.
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(EN) På Det Europæiske Råds møde i marts blev der opnået enighed om hovedelementerne i den nye strategi
for vækst og beskæftigelse, der vil blive vedtaget formelt på Det Europæiske Råds møde i juni. Denne strategi
omfatter de fem overordnede mål, som vil komme til at udgøre rettesnoren for medlemsstaternes og EU's
tiltag, nemlig:

en forøgelse af beskæftigelsen til 75 % for kvinder og mænd i aldersgruppen 20-64 år,

en investering på 3 % af BNP i forskning og udvikling samt en indikator for innovationsintensitet,

bekræftelsen af de såkaldte 20/20/20-mål om klima og energi,

en reduktion af frafaldsprocenten i skoler og en forhøjelse af den andel af befolkningen, der har gennemført
en videregående uddannelse, og

fremme af social integration, især ved at bekæmpe fattigdom.

På Det Europæiske Råds møde i marts blev det i lyset af disse overordnede mål også besluttet, at
medlemsstaterne skal fastlægge deres nationale mål under hensyntagen til deres respektive udgangspunkter
og nationale forhold.

Arbejdet med at fastlægge nationale mål er allerede påbegyndt. Rådets forberedende organer, der støtter de
enkelte medlemsstaters indsats på nationalt plan, drøfter for øjeblikket de nationale mål. Sideløbende hermed
gennemføres der bilaterale konsultationer mellem hver enkelt medlemsstat, Kommissionen og formandskabet
med henblik på en gennemgang af den generelle situation med hensyn til alle fem mål i de enkelte lande.

For så vidt angår metoden til fastlæggelse af de nationale mål, anføres det i Det Europæiske Råds konklusioner,
at medlemsstaterne skal fastlægge målene i henhold til deres nationale beslutningsprocedurer efter samråd
med Kommissionen for at sikre, at målene er i overensstemmelse med EU's overordnede mål. Det Europæiske
Råd analyserer resultaterne af denne dialog i juni.

På nationalt plan vil målene blive bekræftet i de nationale reformprogrammer, der skal fremlægges i efteråret
2010.

*
*     *

Spørgsmål nr. 3 af Georgios Papanikolaou (H-0183/10)

Om: EU-støtte til optagelse af de ulovlige indvandrere, der strømmer ind i Sydeuropa

Til trods for det væsentlige bidrag, der ydes af Frontex-agenturet med hensyn til beskyttelse af de ydre grænser,
er antallet af ulovlige indvandrere, der strømmer ind i EU via Sydeuropa, fortsat meget højt. De lande, som
indvandrerne først rejser ind i, står over for alvorlige problemer i modtagelses- og indkvarteringscentrene,
og problemet forventes at vokse på grund af den økonomiske krise, der hersker i øjeblikket.

Har det spanske formandskab planer om omgående at træffe mere drastiske foranstaltninger for at yde de
lande, der er bebyrdede med optagelsen af de ulovlige indvandrere, konkrete støttemidler?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Formandskabet og Rådet tillægger fortsat bekæmpelsen af ulovlig indvandring og i den forbindelse
fremme af solidaritet væsentlig betydning.

På Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den 10.-11. december 2009 Stockholm-programmet, der er et
nyt, flerårigt program inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed for perioden 2010-2014. I dette
program anføres det tydeligt, at en omfattende europæisk indvandringspolitik, der bygger på solidaritet og
ansvar, stadig er et centralt politisk mål for EU. I programmet fremhæves det, at er nødvendigt at forebygge,
begrænse og bekæmpe ulovlig indvandring, hvis EU skal bevare en troværdig og bæredygtig
indvandringsordning, da EU og især medlemsstaterne med de ydre grænser, navnlig mod syd, skal modstå
et stigende pres fra ulovlige indvandringsstrømme.
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Formandskabet arbejder ligeledes på at færdiggøre den første årlige evaluering af den europæiske pagt om
indvandring og asyl fra 2008 på Det Europæiske Råds møde i juni, og i denne evaluering fremhæves det
også, at det er nødvendigt at fremme solidariteten over for de medlemsstater, hvis geografiske placering gør,
at de udsættes for tilstrømninger af indvandrere, eller hvis ressourcer er begrænsede. Kommissionen vedtog
den 6. maj 2010 den første årlige rapport om indvandring og asyl, og formandskabet vil med udgangspunkt
heri forsøge at drage de relevante konklusioner på mødet i juni.

Der erindres ligeledes om, at Rådet (RIA) på sit møde den 25. og 26. februar 2010 vedtog Rådets konklusioner
om 39 foranstaltninger til en forbedring af beskyttelsen af de ydre grænser og bekæmpelse af ulovlig
indvandring. Med disse konklusioner understreges betydningen af princippet om solidaritet og en retfærdig
ansvarsfordeling med hensyn til den integrerede forvaltning af de ydre grænser, og der erindres om, at det
er nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder aktivt og yderligere forbedrer effektiviteten af
Frontex-agenturet, således at det i højere grad bliver i stand til at håndtere de udfordringer, som EU står over
for på dette område. Konklusionerne indeholder derfor en række foranstaltninger, der er rettet mod
videreudviklingen af Frontex og det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR), bekæmpelsen af
ulovlige indvandringsnetværk og menneskehandel, solidaritet og integreret forvaltning af de ydre grænser
og samarbejde med tredjelande.

Der er navnlig enighed i Rådet om at fremme solidariteten med de mest pressede medlemsstater gennem
kapacitetsopbygning og praktisk samarbejde.

*
*     *

Spørgsmål nr. 4 af Marian Harkin (H-0186/10)

Om: Migration af viden

I betragtning af at det spanske formandskab i denne uge (17.-18. maj 2010) er vært for den årlige konference
for den paneuropæiske organisation Academic Cooperation Association (ACA) med emnet "Hjerner i
bevægelse", har formandskabet da overvejet at undersøge muligheden for EU-ordninger, der kan lette
migration af viden og forhindre en europæisk hjerneflugt, fremme topkvalitet og udvikle et netværk af
førende universiteter på internationalt plan?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Rådet har i henhold til artikel 165 TFEU begrænset kompetence inden for uddannelsesområdet. I henhold
til denne bestemmelse bidrager EU til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet
mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og supplere disses indsats, samtidig med at EU fuldt
ud respekterer medlemsstaternes ansvar for indholdet af undervisningen og organisationen af
uddannelsesysstemerne og deres kulturelle og sproglige mangfoldighed. Rådet er imidlertid særdeles
opmærksom på det spørgsmål, der stilles af medlemmet. I denne forbindelse indtager højere uddannelse
gennem de tætte bånd til forskning og innovation en stadig mere væsentlig plads i EU's generelle økonomiske
strategi. Rådet ønsker derfor at påpege en række initiativer, hvori det enten har deltaget aktivt eller været
dybt involveret, og som er målrettet en forøgelse af de europæiske videregående uddannelsers tiltrækningskraft
samt fremme af akademisk topkvalitet og samarbejde sideløbende med tilskyndelsen til den frie strøm og
udveksling af viden og idéer, der er så afgørende for det sociale og økonomiske fremskridt.

For det første, og som det fremgår af Rådets resolution af 23. november 2007 om modernisering af
universiteterne med henblik på Europas konkurrenceevne i en global vidensøkonomi(4), tilskynder Rådet
fortsat medlemsstaterne til at gennemføre en omfattende modernisering og omstrukturering af deres
videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at fremme og opretholde kvaliteten og topkvaliteten
i Europas videregående uddannelsessektor. Denne form for modernisering er ikke blot anerkendt som den
vigtigste forudsætning for at opnå succes med den bredere Europa 2020-strategi for beskæftigelse og vækst,
men ligeledes som led i den omfattende bevægelse i retning af en stadig mere global og vidensbaseret økonomi.

(4) Dok. 16096/1/07 REV 1.

20-05-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA68



I Rådets konklusioner af den 11. maj 2010 om internationalisering af højere uddannelse(5) fremhæves det
ligeledes, at fremme af kvalitet og ekspertise spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre, at Europa ikke
sakker bagud i den globale konkurrence om at tiltrække og fastholde de bedste talenter.

For det andet tillægger Rådet det ligeledes stor betydning at fremme indlæringsmobiliteten inden for højere
uddannelse for de studerende, lærerpersonalet og forskerne.

Det særdeles vellykkede Erasmus-program, der udgør en del programmet for livslang læring(6) afspejler
sammen med Erasmus Mundus-programmet vedrørende samarbejde med tredjelande(7) fortsat de fordele,
der er forbundet med mobilitet og de frie informationsstrømme, med hensyn til at berige den menneskelige
kapital, styrke beskæftigelsesegnetheden, forbedre kreativitets- og innovationsevnen og forbedre kvaliteten
og innovationen i undervisningen, læringen og forskningen. Ud over tiltagene vedrørende mobilitet omfatter
programmerne fremme af og støtte til udviklingen af fælles akademiske projekter, netværk og partnerskaber
mellem videregående uddannelsesinstitutioner.

Endelig ønsker Rådet at tilføje, at både fremskridt inden for rammerne af den bredere tværeuropæiske
Bologna-proces og EU's succes med hensyn til vedtagelse af fælles strategier og værktøjer til anerkendelse af
kvalifikationer og kvalitetssikring kan bidrage til en yderligere forøgelse af de europæiske videregående
uddannelsers tiltrækningskraft.

*
*     *

Spørgsmål nr. 5 af Alan Kelly (H-0189/10)

Om: Undersøgelse af dødsfald blandt EU-borgere i tredjelande

Hvad er Rådets holdning i spørgsmålet om sager, hvor EU-borgere i udlandet bliver dræbt af statslige
myndighedspersoner fra det pågældende tredjeland?

Hvilken bistand vil Rådet kunne yde til de efterladte i en sådan sag?

Et eksempel herpå er sagen om Michael Dwyer, en irsk statsborger der døde i Bolivia. Han blev dræbt af en
specialenhed i det bolivianske politi, og mange spørgsmål i sagen er fortsat uafklarede.

Mener Rådet, at familierne til de dræbte principielt set har krav på en ordentlig undersøgelse af disse dødsfald?
Vil Rådet overveje at bruge sin indflydelse over for tredjelande til at sikre, at en sådan undersøgelse iværksættes?

Hvilke skridt kan Rådet tage i den konkrete sag for at bistå familien Dwyer?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Rådet er ikke blevet gjort opmærksom på den konkrete sag, som spørgeren henviser til. Da konsulære
spørgsmål henhører under medlemsstaternes kompetenceområde, er Rådet ikke i stand til at reagere på den
konkrete hændelse, der vedrører Michael Dwyers død.

På det mere overordnede plan understreger Rådet betydningen af overholdelsen af menneskerettighederne
som fundamentet for EU's eksterne forbindelser og henviser spørgeren til retningslinjerne for dialogen om
menneskerettigheder, som Rådet vedtog i november 2008.

Medlemsstaternes missioner og EU's delegationer følger derfor nøje sager, som den af spørgeren beskrevne.

(5) Dok. 8261/10.
(6) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for

livslang læring – EUT L 327 af 24.11.2006.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1298/2008/EF af 16. december 2008 om oprettelse af

handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009-2013, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og
fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande – EUT L 340 af 19.12.2008.

69Europa-Parlamentets forhandlingerDA20-05-2010



Bekæmpelsen af lovløshed og støtten til et uafhængigt retsvæsen og dermed til en korrekt og fuldstændig
strafferetlig efterforskning hører til blandt de prioriteringer, som EU har taget op i sin dialog med tredjelande.
EU tager jævnligt sager, som den, der omhandler Michael Dwyer, op i forbindelse med sine kontakter med
tredjelande og anmoder systematisk om, at disse sager bliver gjort til genstand for en fuldstændig og egentlig
efterforskning.

*
*     *

Spørgsmål nr. 6 af Jim Higgins (H-0197/10)

Om: Misdannelser hos spædbørn i Fallujah

Verdenssundhedsorganisationen har afgivet løfte om, at der foretages en uafhængig undersøgelse om
stigningen i antallet af misdannelser hos spædbørn i den irakiske by Fallujah med henblik på at fastslå årsagen
til den dramatiske stigning i antallet af alvorlige, medfødte skader.

De våben, som de amerikanske styrker anvendte i 2004, da Fallujah var udsat for et af voldsomste
bombardementer under hele Irakkrigen, har givet anledning til bekymring, herunder den kontroversielle
anvendelse af hvidt fosfor. Hvilke foranstaltninger agter Rådet at træffe, hvis Verdenssundhedsorganisationen
finder en forbindelse mellem udsættelsen for hvidt fosfor og det alarmerende høje antal misdannelser hos
spædbørn i disse byer?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Som spørgeren ved, følger Rådet udviklingen i Irak, herunder dette konkrete problem, meget nøje.
Rådet er bekendt med visse tidligere fremførte påstande om det problem, som spørgeren henviser til. Imidlertid
er vi ikke i besiddelse af konkrete oplysninger af nogen art, der gør det muligt for os at fremkomme med en
egentlig løsning. Vi har noteret os, at WHO sandsynligvis vil gennemføre en analyse af kvinders
sundhedstilstand i Irak. EU vil naturligvis foretage en grundig gennemgang af denne analyse, når den foreligger.
Det ville derfor være forhastet og upassende, hvis Rådet tog stilling til dette spørgsmål på nuværende tidspunkt,
hvor de grundlæggende oplysninger endnu ikke er tilgængelige.

Formandskabet ønsker ikke desto mindre at tilføje, at Rådet er særdeles opmærksom på behovene i Iraks
sundhedssektor og har forpligtet sig til at støtte den. Indtil videre er i alt 117 mio. EUR. fra
genopbygningsbistanden til Irak blevet øremærket sundhedssektoren. Bistandsprogrammet fra 2008
omfattede et centralt projekt, hvor fokus var rettet mod støtte til speciallægehjælp.

Den sammenhængende bistandspakke for 2009-2010 indeholder ligeledes støtte til den institutionelle og
menneskelige kapacitetsopbygning i sundhedssektoren med henblik på levering af sundhedstjenester af høj
kvalitet (styrkelse af de primære sundhedsydelser, forbedring af sundhedstilstanden i skoler).

*
*     *

Spørgsmål nr. 7 af Nikolaos Chountis (H-0203/10)

Om: Aftale mellem eurolandenes stats- og regeringschefer vedrørende støttemekanisme

Erklæringen fra eurolandenes stats- og regeringschefer om den græske økonomi efterlader en række ubesvarede
spørgsmål vedrørende både den anbefalede fremgangsmåde og indholdet af støttemekanismen.

Ifølge aftalen er medlemsstaterne i euroområdet parate til at bidrage til koordinerede bilaterale lån, og de
forventer endvidere, at medlemsstaterne i euroområdet deltager på grundlag af deres respektive fordelingsnøgle
for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank. Er dette udtryk for et håb eller en forpligtelse?

Formålet med mekanismen er at skabe incitamenter til at vende tilbage til markedsfinansiering ved hjælp af
en passende prisfastsættelse i forhold til risikoen. Hvem er ansvarlig for risikovurderingen? Det fremgår
desuden af aftalen, at rentesatserne vil være ikkekoncessionelle, hvilket betyder at de ikke indeholder noget
tilskudselement. Mens dette spørgsmål nedskrives, falder græske statsobligationer med 400 basispoint.
Hvilken rentesats ville teoretisk set betragtes som acceptabel, hvis den ikke indeholdt et tilskudselement?
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Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Støtteprogrammet vedrørende Grækenland er blevet aftalt og vil blive gennemført af medlemsstaterne
i euroområdet uden for rammerne af EU-traktaterne og i henhold til regeringsaftaler. Den vil blive ydet i
form af samlede bilaterale lån fra de enkelte medlemsstater i euroområdet samt et væsentligt bidrag fra IMF.
Der var enighed blandt EU's medlemsstater om at overlade det til Kommissionen at udføre de opgaver, som
vedrører koordineringen og forvaltningen af den stabilitetsstøtte, der ydes af landene i euroområdet.

Rådet har derfor ikke drøftet de nærmere detaljer i det økonomiske støtteprogram til Grækenland, herunder
fordelingsnøglen for de respektive medlemsstaters indskud. Medlemsstaterne har imidlertid anført, at de har
til hensigt at bidrage i overensstemmelse med de løfter, der er blevet afgivet i de tidligere erklæringer fra
euroområdet og i henhold til ECB's fordelingsnøgle, når de relevante nationale procedurer er afsluttet.

Den 10. maj vedtog Rådet en afgørelse i henhold til traktatens artikel 126 og 136 om hovedelementerne i
det økonomiske program, som Grækenland nu skal gennemføre, og med angivelse af de væsentligste
betingelser for økonomisk støtte. I den konkrete låneaftale mellem de medlemsstater, der yder økonomisk
støtte, og Grækenland betinges den økonomiske støtte af, at Grækenland iværksætter de foranstaltninger,
der er fastlagt i denne afgørelse og i et aftalememorandum, der skal være i overensstemmelse med den
ovennævnte afgørelse. Aftalememorandummet blev indgået mellem långiverne og Grækenland den 9. maj.
Rådet vil på baggrund af Kommissionens overvågning og Grækenlands regelmæssige indberetninger jævnligt
undersøge, hvorvidt Grækenland overholder denne afgørelse.

Det ventes, at den første udbetaling gennemføres inden den 19. maj.

Rådets formandskab erindrer om, at de nærmere detaljer vedrørende de bilaterale lån og betingelserne, der
er knyttet hertil, blev aftalt i fællesskab af de medlemsstater, der deltager i støtteprogrammet, og Grækenland.
Rådet er hverken i stand til at kommentere medlemsstaternes bilaterale tiltag eller medlemsstaternes stats-
og regeringschefers erklæringer.

*
*     *

Spørgsmål nr. 8 af Silvia-Adriana Ţicău (H-0204/10))

Om: Støtte til offentligt ansatte, der har mistet deres job

I februar 2010 nåede arbejdsløsheden i EU op på 10 %, og ifølge ILO's prognoser vil dette tal ikke falde før
begyndelsen af 2011. Den økonomiske krise har haft en dramatisk indvirkning på den private sektor, og
tusindvis af virksomheder har enten gennemført drastiske jobnedskæringer eller har måttet indstille driften.
De virksomheder, der er ramt af den økonomiske og finansielle krise, kan benytte sig af både Den Europæiske
Socialfond og Den Europæiske Globaliseringsfond til at støtte de folk, der har mistet deres job. Når det
kommer til den offentlige sektor, har EU ikke tilstrækkelige instrumenter til sin rådighed til at støtte folk,
der har mistet deres job på offentlige institutioner eller institutioner med interesse for offentligheden, på
grund af nedskæringer i de nationale budgetter som følge af den økonomiske og finansielle krise. Desuden
fører visse forpligtelser, som enkelte medlemsstater har indgået med Den Internationale Valutafond eller
Europa-Kommissionen med henblik på at komme ud af den økonomiske krise, til massive nedskæringer i
antallet af ansatte i den offentlige sektor.

Vil Rådet overveje muligheden for at skabe et europæisk instrument til at støtte offentligt ansatte, der har
mistet deres job som følge af den økonomiske og finansielle krise?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Rådet er enig i bekymringerne om situationen med hensyn til tab af arbejdspladser og den stigende
arbejdsløshed i EU, der berører både den private og den offentlige sektor.
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Selv om Kommissionen ikke har udarbejdet et konkret forslag om et europæisk instrument til at støtte
offentligt ansatte, kan der inden for rammerne af de eksisterende foranstaltninger på EU-plan allerede ydes
støtte til alle kategorier af arbejdstagere, der bliver afskediget.

Dette er tilfældet, for så vidt angår forordningen om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen,
der finder anvendelse på arbejdstagere fra både den private og den offentlige sektor, som afskediges som
følge af omfattende strukturændringer i verdens handelsmønster, der er begrundet i globaliseringen, og hvis
disse afskedigelser har en væsentlig negativ indvirkning på den regionale eller lokale økonomiske situation.

For at afbøde den finansielle og økonomiske krises virkninger blev forordningen revideret i 2009 med det
formål midlertidigt at udvide dens anvendelsesområde og lette adgangen til fonden ved at tilpasse
interventionskriterierne. En medlemsstat kan ansøge om et økonomisk bidrag fra fonden til arbejdstagere i
den offentlige sektor, der er blevet afskediget, under forudsætning af at medlemsstatens ansøgning opfylder
de interventionskriterier, der er fastlagt i den reviderede forordning.

Den pågældende målgruppe kan ligeledes drage nytte af Den Europæiske Socialfond gennem udvalgte
projekter, der skal gennemføres af støttemodtagere, som f.eks. statsstøttede virksomheder eller lokale
forvaltningsmyndigheder. Der er ingen begrænsninger, for så vidt angår sektorens art, altså om det drejer
sig om den private eller offentlige sektor, hvis blot projektet er omfattet af medlemsstaternes operationelle
program der er samfinansieret af Den Europæiske Socialfond, og hvis de tidligere offentlige ansatte er omfattet
af projektets anvendelsesområde.

Det er ligeledes muligt at anvende et andet europæisk instrument, nemlig mikrofinansieringsfaciliteten
Progress. Formålet med mikrofinansieringsfaciliteten Progress er at sikre, at mikrofinansiering i stigende
grad stilles til rådighed og gøres tilgængelig for sårbare grupper, som f.eks. arbejdsledige, der ønsker at
etablere eller videreudvikle en mikrovirksomhed. Arbejdstagere fra både den private og offentlige sektor,
der for nylig har mistet deres job og ønsker at starte en internetvirksomhed, kan derfor muligvis optage lån
inden for rammerne af denne facilitet.

*
*     *

Spørgsmål nr. 9 af Vilija Blinkevičiūtė (H-0209/10)

Om: Samarbejdet med de nationale parlamenter

I Lissabontraktaten er de nationale parlamenter for første gang blevet givet en vigtig rolle at spille i forbindelse
med behandlingen af EU-spørgsmål. De nationale parlamenter tilskyndes således til at deltage aktivt i EU
beslutningsproceduren på et tidligt stadie. Det er meget vigtigt, at alle former for interparlamentarisk
samarbejde er i overensstemmelse med to grundlæggende principper, nemlig øget effektivitet og
parlamentarisk demokratisering. Jeg skal understrege, at det er vigtigt at støtte de nationale parlamenter i
deres gennemgang af lovforslagene inden disses behandling i EU's lovgivningsprocedure så vel som i deres
regeringers effektive gennemgang, når de handler i Rådet.

Hvilke konstruktive skridt har Rådet taget med henblik på at forbedre samarbejdet med medlemsstaterne
efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) I Lissabontraktaten tilskyndes de nationale parlamenter til at deltage mere aktivt i EU's aktiviteter, og
EU's parlamentariske dimension styrkes.

Et af de mere væsentlige aspekter af udviklingen i Lissabontraktaten er den nye kontrolmekanisme for
nærhedsprincippet, hvorved de nationale parlamenter får en særlig opgave, som består i at analysere
lovgivningsforslagene for at sikre, at disse er i overensstemmelse med nærhedsprincippet og bestemmelsen
om øget orientering af de nationale parlamenter om EU's tiltag.

Rådet er forpligtet til at sikre en effektiv gennemførelse af bestemmelserne om disse aspekter af forbindelserne
med de nationale parlamenter, som er omfattet af Rådets ansvarsområde.
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I denne forbindelse har Rådet fastlagt en række procedurer, og vi har underrettet de nationale parlamenter
om disse procedurer:

a) oprettelsen af en ordning for fremsendelse til de nationale parlamenter af lovforslag, som medlemsstater
eller institutioner har stillet, for at gøre det muligt for de nationale parlamenter at kontrollere, at
nærhedsprincippet overholdes, inden for fristen på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2,

b) fremsendelse til orientering til de nationale parlamenter af forslag om ændring af traktaterne (herunder
forslag som følge af gennemførelsen af artikel 81, stk. 3, andet afsnit, i TFEU) og tredjelandes ansøgninger
om tiltrædelse af EU,

c) fremsendelse til orientering til de nationale parlamenter af øvrige dokumenter som foreskrevet i traktaterne,
især:

– dagsordener for møder i Rådet,

– resultatet af møder i Rådet,

– protokoller fra de lovgivningsmæssige forhandlinger på Rådets møder,

– Rådets udtalelser i forbindelse med de forskellige lovgivningsprocedurer,

– underretning om resultatet af de evalueringer, hvortil der henvises i artikel 70 TFEU,

– oplysninger om arbejdet i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed
(COSI), hvortil der henvises i artikel 71 TFEU.

Jeg ønsker at forsikre Dem om, at Rådet er forpligtet til at sikre, at disse nye procedurer fungerer effektivt,
således at de nationale parlamenter er i stand til på behørig vis at udføre den nye opgave, som de har fået
tildelt i medfør af Lissabontraktaten.

Med hensyn til kontrolmekanismen for nærhedsprincippet har Rådet ved dette års begyndelse ligeledes
tilsendt de nationale parlamenter to initiativer fra medlemsstater vedrørende Retlige og Indre Anliggender.
De nationale parlamenter blev opfordret til at fremkomme med deres synspunkter hvad angår overholdelsen
af nærhedsprincippet inden for otte uger. Der blev kun modtaget en negativ udtalelse.

I overensstemmelse med artikel 48 TEU tilsendte Rådet desuden allerede ved udgangen af 2009 de nationale
parlamenter den spanske initiativ vedrørende revisionen af protokol nr. 36 til traktaterne (forøgelse af antallet
af medlemmer). De nationale parlamenter er ligeledes blevet underrettet om Serbiens anmodning om
tiltrædelse af EU.

*
*     *

Spørgsmål nr. 10 af Gay Mitchell (H-0212/10)

Om: Finansiel støtte til rejsende

I forbindelse med den usædvanlige afbrydelse af rejser over alt i Europa som følge af den vulkanske askesky
har Rådet overvejet nogen form for finansiel støtte til dem, som har lidt tab?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Den væsentlige gældende lovramme vedrørende kompensation og bistand til passagerer er fastlagt i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser
om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange
forsinkelser. Med denne forordning blev der indført nye regler om kompensation og bistand til
luftfartspassagerer ved boardingafvisning, aflysning eller lange forsinkelser og ufrivillig nedgradering. I
forordningen fastsættes der minimumsrettigheder for luftfartspassager, som ethvert luftfartsselskab skal
overholde ved afbrydelse af en rejse. I forordningen bestemmes det ligeledes, at medlemsstaterne skal udpege
et håndhævelsesorgan, der har kompetence til at pålægge sanktioner, der har afskrækkende virkning.
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Rådet er bekendt med de rejseafbrydelser af hidtil uset omfang, som skyldtes vulkanudbruddet på Island og
de usædvanlige konsekvenser heraf, herunder det forhold at næsten 10 mio. passagerer ikke kom med deres
fly.

Jeg har allerede haft lejlighed til at drøfte dette spørgsmål med medlemmer af Parlamentet under
forhandlingerne på plenarmødet den 20. april.

På et ekstraordinært møde den 4. maj blev vi i Rådet navnlig enige om, at forordningerne om
luftfartspassagerers rettigheder skulle finde anvendelse fuldt ud og håndhæves ensartet i forbindelse med en
sådan krise i betragtning af de særlige omstændigheder. Rådet opfordrede Kommissionen til at tage højde
for erfaringerne og de forskellige reaktioner fra alle de interesserede parter under den krise, som askeskyen
forårsagede, i forbindelse med den nuværende revision af forordning (EF) nr. 261/2004.

*
*     *

Spørgsmål nr. 11 af Malika Benarab-Attou (H-0218/10)

Om: Samarbejdsaftale mellem Europol og Israel - respekt for menneskerettighederne

Den Europæiske Union vil inden længe indgå en samarbejdsaftale mellem Europol og Israel.

Europol ønsker medtage en bestemmelse i aftalen, der henviser til, at Europol ikke må behandle personlige
informationer, der er opnået ved krænkelse af menneskerettighederne i overensstemmelse med artikel 20,
stk. 4, i Rådets afgørelse 2009/934/RIA(8) af 30. november 2009.

Indeholder udkastet til aftalen bestemmelser, der garanterer over for Europol, at Israel ikke overfører
informationer, der er opnået ved krænkelse af menneskerettighederne, navnlig i forbindelse med tortur eller
fra ulovligt tilbageholdte personer?

Hvilke nærmere bestemmelser sikrer i givet fald, at denne garanti overholdes?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Forhandlingerne om indgåelse af en operationel samarbejdsaftale mellem Europol og Israel foregår
mellem Europols direktør og de israelske myndigheder. Rådet deltager ikke i disse forhandlinger. Først når
Styrelsesrådet i Europol tilsender Rådet udkastet til en aftale, vil Rådet kunne afgive en udtalelse om aftalens
indhold.

Som det er spørgeren bekendt, lægger Rådet stor vægt på databeskyttelse og ser i denne forbindelse frem til
at modtage udtalelsen fra Den Fælles Tilsynsmyndighed i Europol sammen med udkastet til en operationel
samarbejdsaftale. Da Rådet sidste år besluttede at bemyndige Europols direktør til at indlede forhandlingerne
om et udkast til en operationel samarbejdsaftale, baserede Rådet sin beslutning på en rapport fra Styrelsesrådet
i Europol og på Den Fælles Tilsynsmyndigheds udtalelse, idet det i begge disse dokumenter blev anført, at
der ingen hindringer var for at indlede forhandlingerne med Israel, forudsat at en række problemstillinger,
som Den Fælles Tilsynsmyndighed henviste til, blev behandlet under forhandlingerne. Når udkastet til en
operationel aftale fremsendes til Rådet, vil Rådet kunne vurdere, hvorvidt der er blevet taget højde for Den
Fælles Tilsynsmyndigheds bemærkninger.

*
*     *

Spørgsmål nr. 12 af Laima Liucija Andrikienė (H-0219/10)

Om: Om det ukrainske parlaments beslutning om at forlænge lejemålet for Sevastopol-flådebasen

Den 27. april 2010 traf Ukraines parlament, Verkhovna Rada, en uventet beslutning om at ratificere en ny
traktat, der forlænger den russiske flådes leje af Sevastopol-basen i 25 år efter 2017 med mulighed for at
forlænge lejemålet for yderligere fem år. Beslutningen blev truffet under tumultagtige omstændigheder af et

(8) EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.
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flertal på 236 ud af 450 medlemmer. Den russiske Duma fulgte hurtigt dette op og ratificerede traktaten
med et forbløffende flertal på 98 %.

Hvilken virkning vil denne aftale efter Rådets mening få for Ukraines suverænitet? Og hvordan vil den påvirke
udsigterne til Ukraines Euro-atlantiske integration?

Eftersom EU efter udvidelsen i 2007 grænser direkte ud til Sortehavet, hvordan vil denne stærke russiske
flådebases tilstedeværelse så tæt på EU’s ydre grænser desuden påvirke EU’s sikkerhed på lang sigt?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Forbedringen af de ukrainske forbindelser med Rusland er en af præsident Janukovitjs mest centrale
udenrigspolitiske mål. Dette er blevet bifaldet af EU, der til enhver tid har støttet konstruktive forbindelser
mellem Ukraine og Rusland.

På et møde med deltagelse af præsident Medvedev i Kharkiv den 21. april undertegnede Rusland og Ukraine
en aftale om at forlænge den russiske Sortehavsflådes leje af Sevastopol-basen indtil 2042, som automatisk
forlænges i fem år, hvis intet andet aftales. Denne aftale omfattede ligeledes en 30 % reduktion af prisen på
den russiske gas som en del af betalingen af lejen.

Rådet har taget denne aftale til efterretning og anser den for at være Ukraines suveræne afgørelse. Det har til
enhver tid været Rådets holdning, at Ukraine havde suveræn ret til enten at ophæve lejeaftalen, når denne
udløber i 2017, eller forlænge den. Rådet har ligeledes taget til efterretning, at den reduktion i gasprisen,
som blev indrømmet Ukraine, udgjorde en del af denne aftale. Rådet udtrykker håb om, at den lavere gaspris
ikke afleder Ukraine fra at arbejde hen imod en øget energieffektivitet og fra at følge sin reformdagsorden i
navnlig energisektoren. Rådet håber ligeledes, at de lavere gaspriser vil bidrage til en forbedring af
budgetdisciplinen og til at genskabe samarbejdet med IMF.

Inden udvidelsen i 2007 grænsede EU allerede direkte op til Østersøen, hvor Rusland har adskillige
veludrustede flådebaser. Rådet mener ikke, at tilstedeværelsen af en russisk flådebase i Sevastopol bør få
nogen som helst indflydelse på EU's sikkerhed.

*
*     *

Spørgsmål nr. 13 af Liam Aylward (H-0224/10)

Om: Fedmedagen

Lørdag den 22. maj afholdes den europæiske fedmedag. Fedme er i dag et af de største problemer, EU-borgere
og sundhedsvæsenet i medlemsstaterne står over for.

Ved udgangen af i år vil omkring 20 % af Europas befolkning – 150 mio. voksne og 15 mio. børn og unge
– blive betragtet som overvægtige. Hvilke skridt tager Rådet til at bekæmpe det stigende antal svært overvægtige
i medlemsstaterne og i EU som helhed?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) I sine konklusioner, der blev vedtaget den 6. december 2007, opfordrede Rådet medlemsstaterne til at
samarbejde om at udvikle aktiviteter for at ændre fødevarers sammensætning med henblik på at reducere
saltindholdet, indholdet af mættede fedtsyrer, transfedtsyrer, tilsat sukker og energitætheden i lyset af den
rolle, som disse elementer spiller med hensyn til udviklingen af kroniske sygdomme, overvægt og fedme.

Desuden vil det spanske formandskab den 8. juni 2010 opfordre Rådet til at vedtage konklusioner med
anbefalinger af foranstaltninger, som medlemsstaterne og Kommissionen bør iværksætte for at fremme og
overvåge reduktionen af den europæiske befolknings saltindtag. Et for højt saltforbrug medfører
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sundhedsskader, herunder især fedmeproblemer. For meget salt bidrager til fedme, idet det skaber en følelse
af tørst og som følge af indtaget af kalorieholdige drikkevarer.

Rådet behandler i øjeblikket Kommissionens forslag til en forordning "om bestemmelser om
fødevareinformation til forbrugere" med henblik på at gøre mærkningen af fødevarer mere informativ,
tydeligere og mere let læselig og at gøre det muligt at sammenligne to tilsvarende produkter.

Mere informativ, da angivelsen af ernæringsoplysninger (sukker, fedt, salt osv.) gøres obligatorisk.

Mere tydelig, da det overvejes at fastsætte et mindstekrav til tegnstørrelsen.

Mere let læselig, da alle oplysninger bør stå samlet i samme tabel og gøre det muligt at foretage
sammenligninger, idet mængderne til enhver tid bør angives i 100 g for faststoffer eller 100 ml for væsker.

Målet er at motivere forbrugerne til at vælge det produkt, der bedst dækker deres behov, og at lære, hvordan
de kan undgå fødevarer, der kan være skadelige for deres helbred.

*
*     *

Spørgsmål nr. 14 af Pat the Cope Gallagher (H-0229/10)

Om: Det fælles europæiske luftrum

Har Rådet i lyset af de store forstyrrelser af lufttrafikken, som blev forårsaget af den vulkanske askesky, i
sinde at træffe foranstaltninger til at fremskynde gennemførelsen af initiativet om et fælles europæisk luftrum?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Den 25.-26. februar 2010 afholdt det spanske formandskab konferencen på højt niveau om køreplanen
for gennemførelse af det fælles europæiske luftrum i Madrid. Konferencedeltagerne var enige om, at
gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum er af største betydning for den europæiske luftfarts fremtid.
Initiativet omfatter ambitiøse mål, nemlig en halvering af flyveudgifterne, 10 % reduktion af miljøpåvirkningen
som følge af flyvning gennem bedre anvendelse af luftrummet og et program til nedbringelse af
CO2-emissionerne i luftrummet samt opnåelse af en tredobbelt kapacitetsforøgelse samtidig med en yderligere
forbedring af den allerede høje sikkerhed i det europæiske luftrum. Deltagerne støttede også en ambitiøs
køreplan for gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

Udbruddet fra den islandske vulkan Eyjafjallajökull, der begyndte den 14. april, skabte en sky af vulkanaske,
der truede med at dække det meste af Europa. I overensstemmelse med de relevante procedurer, der er
udarbejdet på internationalt plan, lukkede de nationale myndigheder alle de berørte luftrum, hvilket medførte
store konsekvenser for lufttrafikken i Europa.

EU's transportministre behandlede indledningsvis afbrydelserne af lufttrafikken på en video-/audiokonference
den 19. april, hvor de blev enige om en gradvis og koordineret åbning af det europæiske luftrum, samtidig
med at de understregede, at sikkerheden har allerhøjeste prioritet. Ministrene traf afgørelse om en fælles
ordning med tre zoner, der afhang af askekoncentrationen. Denne fælles ordning trådte i kraft den 20. april
og gælder fortsat. De blev ligeledes enige om at afholde et ekstraordinært møde i Rådet den 4. maj 2010.

På mødet den 4. maj gennemførte Rådet drøftelser om konsekvenserne af afbrydelserne af lufttrafikken, som
byggede på Kommissionens oplysninger. Der var enighed i Rådet om, at det var vigtigt at give højeste prioritet
til at fremskynde og foregribe den fuldstændige gennemførelse af det fælles europæiske luftrum. Rådet
opfordrede de europæiske institutioner og medlemsstaterne til i hast at træffe passende afgørelser vedrørende
en række nærmere fastlagte foranstaltninger, herunder især om:

– omgående oprettelse af en krisekoordineringscelle

– hurtig udpegelse af en koordinator for de funktionelle luftrumsblokke

– fremskyndelse af gennemførelsen af de funktionelle luftrumsblokke

– udnævnelse af en europæisk netforvalter inden udgangen af 2010
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– vedtagelse af præstationsordningen inden sommeren 2010

– fremskyndelse af gennemførelsen af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs nye beføjelser, særlig
vedrørende lufttrafikstyring, som det skal overtage inden 2012

– vedtagelse af SESAR-ibrugtagningsstrategien inden udgangen af 2010.

*
*     *

Spørgsmål nr. 15 af Brian Crowley (H-0233/10)

Om: Den politiske situation i Burma

Kan Rådet fremkomme med en vurdering af den aktuelle politiske situation i Burma?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Den politiske situation i Burma/Myanmar kan ikke isoleres fra de alvorlige sociale og økonomiske
udfordringer i landet. Det vil kræve mere end at fokusere på det kommende valg og fornyelsen af
institutionerne for at rette op på de grundlæggende problemer og skabe vedvarende fremskridt.

For første gang i 20 år forbereder landet sig på et parlamentsvalg med udgangspunkt i et flerpartisystem,
som skal afholdes på en dato, der endnu ikke er offentliggjort. Militæret kontrollerer proceduren og vil
ligeledes holde det kommende parlament i et fast greb. I henhold til valgloven er de ca. 2 000 politiske fanger
udelukket fra at blive partimedlemmer og stille op til valget, og denne udelukkelse gælder også Daw Aung
San Suu Kyi, hvis parti, NLD, derfor har besluttet ikke at deltage. Dette medfører, at den førende position
overlades til det regeringsstøttede USD-parti. Der er blevet registreret 25 andre partier, hvoraf adskillige ikke
har forbindelse til hæren. Vi mener ikke, at dette valg vil ændre militærdiktaturet til et demokrati fra dag til
anden, men det kan være det første skridt i en lang overgangsperiode.

Inddragelsen af de etniske grupper er endnu vigtigere for fremskridtet end oppositionens rolle. De udgør
40 % af befolkningen og bebor 50 % af landet. Det er også muligt, at nogle grupper, der er omfattet af
våbenhvilen, vælger at deltage i valgproceduren. Et væsentligt springende punkt er omdannelsen af
våbenhvilemilitser til grænsevagter. Ud over risikoen for en ny væbnet konflikt, særlig i grænseområderne,
er der pres på de øvrige grupper, der ikke er omfattet af våbenhvilen, og fare for øgede udstrømninger af
flygtninge.

EU er fortsat alvorlig bekymret over menneskerettighedssituationen. Der er ingen retsstat, ingen retlig
uafhængighed, straffrihed for krænkelser af menneskerettighederne, betydelige begrænsninger af
ytringsfriheden og medier, der er underlagt en streng kontrol.

Den økonomiske situation giver et blandet, men hovedsagelig dystert, billede. Burma/Myanmar er stadig et
af de mindst udviklede lande, hvor fattigdom er et udbredt fænomen blandt de almindelige borgere.
Genopretningen og genopbygningen efter cyklonen Nargis vil komme til at vare flere år. Statens indtægter
hidrører hovedsagelig fra salg af naturgas til regionen. Dette salg resulterer fortsat i en beskeden vækstrate,
men mange af disse indtægter anvendes til hæren og store byggeprojekter, som f.eks. den nye hovedstad,
Naypyidaw. Rekordlave investeringer i sundhed og uddannelse lægger en kraftig dæmper på langtidsudsigterne
for landet. Endelig har den globale økonomiske krise, som har medført ringere resultater for Myanmars
største handelspartnere og færre betalinger fra borgere, der arbejder i udlandet, samt omverdenens økonomisk
boykotter haft en negativ indvirkning på situationen.

EU og hele det internationale samfund er enige om, at det indebærer en langvarig proces at skabe forandringer
i Burma/Myanmar. Vi vil fortsætte med at yde vores indsats med henblik herpå ved at samarbejde aktivt med
alle aktørerne i landet og anvende en nøje afbalanceret blanding af pres og tilsagn. Selv om valget måtte være
behæftet med uregelmæssigheder, kunne det være et første skridt i retning af et mere åbent samfund og
demokrati. Efter vores opfattelse har vi ikke råd til at forpasse denne mulighed for at engagere os, og vi er
indstillet på at fortsætte vores arbejde sammen med vores partnere, som f.eks. omfatter USA, FN og asiatiske
lande, efter valget.
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*
*     *

Spørgsmål nr. 16 af Anna Hedh (H-0235/10)

Om: Menneskehandel

Kommissionen forelagde for nylig sit forslag til et direktiv (2010/0065 (COD) – KOM(2010)0095) om
forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofre. Det er et vigtigt direktiv, som giver
EU mulighed for at bekæmpe en af de alvorligste forbrydelser i verden. Det er derfor vigtigt, at alle
medlemsstater går i samme retning ved at harmonisere deres lovgivninger ved at øge beskyttelsen for ofre
for forbrydelserne og ved at udføre forebyggende arbejde. Vi må tage ansvaret for efterspørgslen, som findes
i vore lande på ydelser fra ofre for menneskehandel. Derfor er jeg overrasket og skuffet over, at Kommissionen
i sit forslag til direktiv i artikel 15, stk. 4, ikke foreslår en kriminalisering af dem, som udnytter ydelser
velvidende om, at de personer, som leverer ydelserne, er ofre for menneskehandel.

På baggrund af ovenstående vil jeg derfor bede Rådet om at oplyse, hvad udsigterne er for, at medlemsstaterne
skulle kunne tænke sig at kriminalisere køb af ydelser fra ofre for menneskehandel?

Svar

Dette svar, der er udarbejdet af formandskabet og ikke er bindende for Rådet eller medlemsstaterne, blev
ikke afgivet mundtligt under spørgetiden med spørgsmål til Rådet under Parlamentets mødeperiode maj
2010 i Strasbourg.

(EN) Jeg takker Parlamentet for lejligheden til at besvare dette konkrete spørgsmål, der vedrører
menneskehandel. Det er vigtigt spørgsmål. Bekæmpelsen af menneskehandel er en af det spanske
formandskabs prioriteringer og er blevet fremhævet som en prioriteret opgave i Stockholmprogrammet, og
bestræbelserne på at forebygge og bekæmpe menneskehandel er blevet øget betragteligt inden for det sidste
år. Menneskehandel er et alvorlig krænkelse af de grundlæggende menneskerettigheder, og EU bør fremme
en proaktiv, koordineret og sammenhængende strategi herom. En omfattende politik, hvori forebyggelse
indgår som et væsentligt aspekt, er gradvist ved at tage form.

I henhold til artikel 15 om "forebyggelse", hvortil der henvises i spørgsmålet, skal medlemsstaterne "iværksætte
egnede aktioner" med henblik på at begrænse efterspørgslen efter enhver form for udnyttelse, der er knyttet
til menneskehandel. I henhold til stk. 2 og 3 omfatter disse foranstaltninger aktioner såsom informations-
og bevidstgørelseskampagner,, forsknings- og uddannelsesprogrammer, med henblik på at øge bevidstheden
om problemet og begrænse risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver ofre for menneskehandel, og uddannelse
af offentligt ansatte, som det er sandsynligt vil komme i kontakt med ofre eller mulige ofre. I henhold til
artikel 15, stk. 4, overvejer medlemsstaterne "at træffe foranstaltninger til at strafbelæggebrug af ydelser i
forbindelse med den i artikel 2 nævnte udnyttelse med viden om, at den pågældende er offer for en af
lovovertrædelserne i artikel 2. Medlemsstaterne skal med andre ord overveje at kriminalisere brug af billig
arbejdskraft og køb af seksuelle ydelser, hvis der er viden om, at den pågældende person er offer for
menneskehandel. Denne bestemmelse er en ikkebindende bestemmelse, der overlader det til medlemsstaterne
at afgøre, hvordan de konkret vil håndtere spørgsmålet om kriminalisering.

Denne affattelse er identisk med affattelsen af det forudgående forslag til en rammeafgørelse, der blev vedtaget
på Rådets (RIA) møde den 1. december 2009, men som var blevet ugyldig med Lissabontraktatens ikrafttræden.
Det fremgik klart af drøftelserne i Rådet, at en bindende bestemmelse ville være uacceptabel for et stort flertal
af medlemsstaterne. Dette afspejles ligeledes i punkt 2.1.2 i Kommissionens begrundelse, der ledsager
forslaget, hvori følgende anføres: "Spørgsmålet, om der skulle indføres en særlig forpligtelse til at kriminalisere
det forhold, at en kunde modtager seksuelle ydelser fra et offer for menneskehandel med viden herom, var
omtvistet blandt de implicerede parter. Flere medlemsstater påpegede, at en sådan bestemmelse under alle
omstændigheder ikke skulle være bindende".
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Spørgsmål nr. 30 af Silvia-Adriana Ţicău (H-0193/10)

Om: Foranstaltninger til udvikling af EU's industripolitik

EU's konkurrenceevne er anerkendt i brancher som bilproduktion, kemiindustri og maskinteknik, og EU
stod i 2008 for henholdsvis 27 %, 30 % og 38 % af produktionen på verdensplan i de respektive brancher.
I 2008 var EU ligeledes den tredjestørste producent af lægemidler og den andenstørste producent af fly til
civil brug. Den økonomiske krise har ramt den europæiske industri hårdt. Således faldt industriproduktionen
i februar 2010 med 2 % i forhold til februar 2009, og antallet af arbejdsløse (i EU-27) nåede op på 23 019 000,
hvilket er en stigning på 3,1 millioner i forhold til februar 2009. Det er bekymrende, at ledigheden for unge
mennesker (under 25 år) er nået 20 % i februar 2010.

I betragtning af den nære forbindelse mellem beskæftigelsesgraden og væksten i industriproduktionen bedes
Kommissionen oplyse, hvilke foranstaltninger der er truffet for at udvikle en ambitiøs, miljørigtig og
bæredygtig industripolitik, som vil give mulighed for at nedbringe arbejdsløsheden og bevare
industriproduktionen i EU?

Svar

(FR) Den europæiske industri tegner sig fortsat for 18 % af den samlede beskæftigelse på trods af et fald i den
industrielle beskæftigelse på ca. 0,5 % pr. år i perioden 1995-2007, mens beskæftigelsen inden for
forretningsområdet årligt er steget med 4,5 %. Ikke desto mindre har finanskrisen tydelig vist, hvor vigtigt
det er at opretholde en sikker industribase i Europa.

Europa 2020-strategien er en bebudelse om udviklingen af en industripolitik for globaliseringsæraen, hvori
der vil blive fokuseret på at opretholde og udvikle en sikker, konkurrencedygtig og forskelligartet industribase
samt at bevæge sig i retning af en øget energieffektivitet og en mere rationel udnyttelse af ressourcerne.
Endvidere står det nu klart, at EU's politikker skal medvirke til at fremme en øget konkurrenceevne i de
europæiske virksomheder i alle sektorer.

I september 2010 vil Kommissionen udvikle sin nye vision om en industripolitik for globaliseringsæraen.
Det prioriterede tiltag i denne politik vil være at fremme overgangen til en mere konkurrencedygtig, innovativ
og varig produktionsbase. Kommissionen vil udarbejde specifikke forslag, der er baseret på en analyse af de
stærke og svage sider i forskellige industrisektorer, og følgende punkter vil blive taget i betragtning:

nødvendigheden af at indarbejde spørgsmålet om konkurrenceevne i alle EU's politikker,

gennemførelsen af moderniserede infrastrukturer skal fremskyndes, især for så vidt angår energi, transport
og telekommunikationsnet. Ydermere er det ligeledes nødvendigt at intensivere indsatsen med hensyn til
innovation og fremme af centrale generiske teknikker til støtte for udviklingen af nye industrier,
konkurrencedygtige centre og tjenesteydelser,

desuden udgør overgangen til en grøn økonomi, hvori ressourcerne udnyttes effektivt, på tværs af de
forskellige brancher, herunder de små og mellemstore virksomheder (SMV'er), en stor udfordring. Imidlertid
er dette mål ligeledes en mulighed for den europæiske industri både med hensyn til teknisk kompetence og
jobskabelse,

på internationalt plan vil det endelig være nødvendigt at sikre betingelserne for retfærdig konkurrence for
de europæiske virksomheder på verdensmarkedet og udvide EU's bestemmelser og standarder til også at
omfatte tredjelande. Det vil desuden også være nødvendigt at være på vagt med hensyn til råvareforsyningen.

*
*     *
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Spørgsmål nr. 31 af Kathleen Van Brempt (H-0231/10)

Om: Kommissionens politik om ressourceknaphed

Inden udgangen af dette år planlægger Kommissionen at udarbejde et forslag til politik om den stigende
ressourceknaphed. Under et besøg i Udvalget om Industri, Forskning og Energi den 28. april 2010,
understregede Kommissær Antonio Tajani gentagne gange, at ressourceforvaltning er en af hans
hovedprioriteter. Ud over adgangen til grundstoffer såvel inden for som uden for EU blev genvinding eller
genanvendelse fremhævet som områder, der fortjente særlig opmærksomhed.

Spørgsmålet er imidlertid, præcis hvordan Kommissionen definerer og fortolker begreberne "genvinding"
og "genanvendelse", og hvor hensigtsmæssig og ambitiøs dens politik på dette område vil være. Vil de
traditionelle holdninger til genvinding og genanvendelse stadig være de fremherskende? Eller vil Kommissionen
gå længere ved at tage hensyn til og fremme nyere former for praksis så som "vugge til vugge"? Hvordan vil
Kommissionen i så fald præcisere dette i sin politik? Vil "vugge til vugge"-princippet for eksempel blive et
udvælgelseskriterium ved tildeling af offentlige kontrakter i fremtiden?

Svar

(EN) Kommissionen takker spørgeren for lejligheden til at drøfte spørgsmålet om ressourceeffektivitet, EU's
affalds- og genvindingspolitikker og råstofinitiativet.

Inden Kommissionen besvarer medlemmets spørgsmål, fremhæves det, at råstofinitiativet er en integreret
strategi, der samler forskellige politiske tiltag, som har til formål at sikre en bæredygtig forsyning af adgang
til råstoffer i forbindelse med Europas fortsatte overgang til en mere ressourceeffektiv økonomi. Ifølge
meddelelsen om råstofinitiativet fra 2008 bygger denne integrerede strategi på tre søjler:

sikring af adgangen til råstoffer fra internationale markeder på retfærdige og samme vilkår som andre
industrielle konkurrenter

etablering af de rette rammebetingelser i EU for at fremme en bæredygtig forsyning med råstoffer fra
europæiske kilder

fremme af den generelle ressourceeffektivitet og fremme af genvindig for at reducere EU's forbrug af primære
råstoffer og den relative importafhængighed.

Råstofinitiativets tredje søjle omhandler en reduktion af forbruget af primære råstoffer ved at øge
ressourceeffektiviteten og fremme genvinding. Dette er baseret på EU's omfattende politikker og lovgivning
om affaldshåndtering, herunder genvinding, som allerede er vedtaget, som f.eks. affaldsrammedirektivet,
forordningen om overførsel af affald og den række direktiver, der vedrører håndteringen af nærmere bestemte
affaldsstrømme såsom affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Et af målene i råstofinitiativet er faktisk at
tilskynde til og fremme en fuldstændig gennemførelse og håndhævelse af lovgivningen om affald og
genvinding.

Med hensyn til definitionen af begreber såsom "genvinding" og "genanvendelse", indeholder
affaldsrammedirektivet, der blev vedtaget i november 2008, en definition af genvinding og en skitsering af
et affaldshierarki med angivelse af de prioriterede områder, som først og fremmest er forebyggelse og herefter
forberedelse til genanvendelse og derefter til genvinding. Generelt betyder dette, at EU's politikker allerede
er baseret på en sammenhængende strategi, hvormed der tilskyndes til genanvendelse og genvinding frem
for andre bortskaffelsesformer. Desuden henvises der allerede til "livscyklustankegangen" i dette direktiv, og
således behandles afledte begreber såsom "vugge til vugge", der aktivt fremmes inden for rammerne af EU's
politikker på området. Endvidere omfatter en platform for livscyklusvurdering, som Det Fælles
Forskningscenter er ansvarlig for, en række eksempler og metoder vedrørende livscyklustankegang og
-vurdering.

Endvidere iværksætter Kommissionen en række tiltag med henblik på at gøre det muligt at opnå vores mål
på området mere effektivt.

Der forestår et betydeligt arbejde med at fastlægge kriterier for affaldsfasens ophør, for så vidt angår en række
affaldsstrømme bestående af stort affald som f.eks. jern og stål, aluminium og kobber.

Hvad angår håndteringen af sjældne metaller, der på nuværende tidspunkt er vanskelige at genvinde, anlægger
Kommissionen en tosporet tilgang. Den første tilgang vedrører forskning inden for substituerbarhed, og den
anden vedrører handel. I Europa ser Kommissionen på muligheden for at tilskynde til forskning i
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substituerbarhed, nemlig i nye materialer til erstatning af strategiske eller knappe råstoffer, som f.eks.
platinmetaller og sjældne jordarter. Med hensyn til handelsstrategien er Kommissionen særlig opmærksom
på tredjelandes uretfærdige og forvridende handelspraksis og sikrer samtidig, at der tages behørigt højde for
miljøhensyn.

Et andet tiltag vedrører de ulovlige overførsler af sekundære råstoffer. Vi samarbejder med industrien om at
analysere situationen og foreslå konkrete henstillinger, således at de allerede gennemførte ulovlige overførsler
af affald (der er en vigtig kilde til sekundære råmaterialer) uden for EU kan afhjælpes gennem en fuldstændig
gennemførelse af forordningen om overførsel af affald.

Som led i vores Lead Market-initiativ undersøger vi for øjeblikket metoder til at forbedre Europas
genvindingsindustris konkurrenceevne. De områder, der i øjeblikket undersøges, omfatter foranstaltninger
til stimulering af produkternes genvindelighed og foranstaltninger til stimulering af efterspørgslen efter
økoinnovationer i forbindelse med genvinding.

Endelig er en miljøvenlig offentlig indkøbspolitik et frivilligt instrument, der gør det muligt for de offentlige
myndigheder at købe produkter, tjenesteydelser og arbejde, som har en begrænset indvirkning på miljøet i
hele deres livscyklus. I de mest moderne fælles kriterier for en miljøvenlig offentlig indkøbspolitik tages der
som et af flere miljøkrav højde for genvindingen eller genanvendelsen af materialer.

Som det er spørgeren bekendt, har Kommissionen forpligtet sig til at aflægge rapport til Parlamentet og
Rådet om gennemførelsen af råstofinitiativet inden udgangen af 2010. Denne rapport bliver udarbejdet i
form af en meddelelse, hvori vi vil beskrive vores foreslåede tiltag. Dette arbejde er i gang.

Desuden agter Kommissionen senere i år at offentliggøre sin gennemgang af den tematiske strategi om
forebyggelse af affald og genvinding.

Kommissionen bifalder fortsat Parlamentets fokus på dette vigtige emne og ser frem til videre drøftelser
herom med Parlamentet i hele 2010.

*
*     *

Spørgsmål nr. 32 af Ivo Belet (H-0237/10)

Om: Det europæiske miljøpointsystem for biler "Ecoscore"

En række medlemsstater, herunder Belgien og Tyskland, har allerede udviklet deres eget miljøpointsystem,
som er et udtryk for, hvor miljøvenlige biler er.

Miljøpointsystemet tager ikke kun højde for de sædvanlige indikatorer, som f.eks. CO2-emissioner, men
også køretøjets udstødning af andre drivhusgasser (metan og kvælstofoxid), samt emissioner, som påvirker
luftkvaliteten, og lydemissioner.

Beregningen af miljøpoints er imidlertid forskellig fra land til land. Et europæisk miljøpointsystem kunne
skabe større ensartethed.

Overvejer Kommissionen at indføre et europæisk miljøpointsystem? I bekræftende fald inden for hvilket
tidsrum vil Kommissionen gøre dette?

Svar

(FR) EU har en stærk og fortsat forpligtelse, hvad angår luftkvaliteten. I de senere år er denne forpligtelse
blevet konkretiseret gennem vedtagelsen af en betragtelig mængde lovgivning om regulering af de forskellige
aspekter, der skal tages i betragtning, når det drejer sig om dette omfattende emne.

For at nå målet i Københavnsaftalen, nemlig at begrænse den globale temperaturstigning til højst 2° C over
det førindustrielle niveau, er det af afgørende betydning, at drivhusgasemissionerne nedbringes med mindst
50 % i 2050 sammenholdt med 1990-niveauet.

Hvis målet på 2 °C skal nås, er det nødvendigt, at der hurtigt vedtages konkrete foranstaltninger for
transportsektoren, da denne sektor udleder hovedparten af verdens CO2-emissioner. Eksempelvis tegner
biler sig for 12 % af EU's samlede CO2-emissioner i atmosfæren.

Miljøpoint er en af de foranstaltninger, der kan udvikles med henblik på at mindske trafikkens negative
indvirkninger på miljøet, hovedsagelig gennem en forbedring af luftkvaliteten og en nedbringelse af
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støjniveauet. Kommissionen har hidtil ikke taget skridt til at udvikle et europæisk miljøpointsystem eller til
at samordne de forskellige medlemsstaters aktiviteter med hensyn til de systemer, der er indført.

Kommissionens miljøaktiviteter er ikke desto mindre meget omfattende. De omfatter aspekter vedrørende
information til offentligheden om de miljømæssige egenskaber for køretøjer, der markedsføres i EU. I denne
forbindelse er formålet med direktiv 1999/94/EF(9) om adgang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi
og CO2-emissioner i forbindelse med markedsføring af nye personbiler at sikre, at forbrugerne får adgang
til oplysninger om nye personbilers brændstoføkonomi og CO2-emissioner for at gøre det muligt for
forbrugerne at træffe et kvalificeret valg. Kommissionen vil om kort tid påbegynde en revision af dette direktiv
med henblik på at skabe gunstigere og mere effektive betingelser for meddelelsen af miljøoplysninger til
offentligheden. Kommissionen ønsker ligeledes at påpege, at Kommissionens aktiviteter med hensyn til at
sikre en god luftkvalitet berører alle former for trafikemissioner, idet der fastlægges grænser og standarder
for forurenende stoffer (CO, HC, NOx, partikelemissioner) samt for drivhusgas (især CO2) og tages højde
for de forskellige typer køretøjer, der kører på vejene (personbiler, lette erhvervskøretøjer, lastvogne). Disse
aktiviteter har gjort det muligt for os at samle et EU-lovgivningskompleks, der er garant for en vedvarende
udvikling af den europæiske økonomi i de kommende år.

Med hensyn til nedbringelsen af støjniveauet er det endelig nødvendigt at nævne Rådets direktiv 70/157/EØF
om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne
køretøjer(10). Dette direktiv er blevet ændret adskillige gange for at tilpasse det til de tekniske fremskridt.
Direktivet blev senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/34/EF(11). Næste år vil Kommissionen
ligeledes stille et nyt ændringsforslag med henblik på at nedbringe støjemissionsgrænserne.

*
*     *

Spørgsmål nr. 33 af Mairead McGuinness (H-0181/10)

Om: Revision af EU's budget

Under det britiske formandskab i 2005 opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen til "at foretage en
fuldstændig, vidtgående gennemgang af alle aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik,
og indtægter, herunder Det Forenede Kongeriges rabatordning, og aflægge rapport i 2008-2009".

Kan Kommissionen oplyse os om den aktuelle status for denne revision? Agter Kommissionen at udsende
en meddelelse om sagen, og kan Kommissionen i detaljer gøre rede for den foreslåede tidsplan for dette?

Svar

(EN) Efter samråd med Parlamentets Budgetudvalg og for bedre at kunne sammenkæde budgetrevisionen
og Europa 2020-strategien og den nye Kommissions arbejdsprogram samt for at gøre det muligt for den
nye Kommission at tage ejerskab for dette omfattende initiativ, har formanden for Kommissionen besluttet
at udsætte fremlæggelsen af budgetrevisionen til tredje kvartal 2010. Denne tidsplan burde give Parlamentet
mulighed for at fremsætte sine synspunkter om de fremtidige retningslinjer for EU's budget inden udgangen
af 2010. Formanden for Kommissionen orienterede Parlamentet om denne tidsplan på plenarmødet i
begyndelsen af 2010.

Kommissionen arbejder i øjeblikket på budgetrevisionen og lancerer ligeledes inden længe vores interne
forberedelser til den kommende flerårige finansielle ramme, der er tæt forbundet hermed. Kommissionen
agter at forelægge en meddelelse herom i løbet af første halvår 2011.

*
*     *

(9) EFT L 12 af 18.1.2000.
(10) EFT L 42 af 23.2.1970.
(11) EUT L 155 af 15.6.2007.
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Spørgsmål nr. 34 af Georgios Papastamkos (H-0182/10)

Om: Revision af budgettet og den fælles landbrugspolitik

I oktober 2009 var et udkast til meddelelse fra Kommissionen om revision af EU-budgettet kommet til
offentlighedens kendskab. I dette udkast til meddelelse er der fastlagt en drastisk nedskæring af bevillingerne
til den fælles landbrugspolitik samt andre forslag om den fremtidige kurs. Den forhenværende
landbrugskommissær, Mariann Fischer Boel havde på et offentligt møde i EP's landbrugsudvalg betegnet
denne tekst som ikke eksisterende.

Kan Kommissionen bekræfte, at der ikke er lignende forslag under udarbejdelse, hvad angår den fælles
landbrugspolitik inden for rammerne af revisionen af EU's budget?

Kan Kommissionen under alle omstændigheder garantere, at drøftelsen om revisionen af budgettet ikke vil
være bestemmende for den drøftelse, der allerede foregår med henblik på revisionen af den fælles
landbrugspolitik for perioden efter 2013?

Svar

(EN) På Det Europæiske Råds møde i 2005 samt i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og
forsvarlig økonomisk forvaltning fra maj 2006 fik Kommissionen bemyndigelse til "at foretage en fuldstændig,
vidtgående gennemgang af alle aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik, og indtægter,
herunder Det Forenede Kongeriges rabatordning".

Det dokument, der kom til offentlighedens kendskab i oktober 2009, var et arbejdsdokument, som
Kommissionen ikke havde drøftet eller godkendt på det passende politiske niveau. Dokumentet var
udelukkende et internt dokument, der indeholdt forskellige overvejelser og alternative scenarier, og som var
beregnet til internt brug i Kommissionen.

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at udarbejde sin udtalelse om de forskellige dimensioner af EU's
budgetrevision. Ifølge Kommissionens arbejdsprogram for 2010 vil dokumentet om budgetrevisionen
foreligge i tredje kvartal 2010.

Den 12. april 2010 lancerede Kommissionen desuden en offentlig høring om den fælles landbrugspolitik i
perioden efter 2013. Denne høring vil give et vigtigt input til Kommissionens meddelelse om den fælles
landbrugspolitik efter 2013, som skal fremlægges hen imod udgangen af 2010. I denne meddelelse vil der
blive undersøgt muligheder vedrørende fremtiden for den fælles landbrugspolitik med hensyn til dens
indhold, den vil lægge sig op ad meddelelsen om budgetrevision, men vil ikke indeholde finansielle aspekter.
Disse aspekter vil blive behandlet i de forslag, som Kommissionen udarbejder i 2011 om den flerårige
finansielle ramme.

Budgetrevisionen og især den offentlige høring om fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 er
en kærkommen lejlighed til at foretage en grundig gennemgang af den fælles landbrugspolitik og
målsætningerne heri. Der er i de senere år blevet gennemført gennemgribende reformer af den fælles
landbrugspolitik. Det er blevet tydeligt bevist, at denne politik kan tilpasses de ændrede krav og nye
udfordringer. Denne reformkapacitet bliver der brug for igen i den kommende periode.

Budgetrevisionen vil ligeledes blive en kærkommen lejlighed til nøje at overveje EU's politiske prioriteringer
og finansieringen af EU. Kommissionen er overbevist om, at den fælles landbrugspolitik vil komme til at
udgøre en vigtig del af EU's prioriteringer, også efter 2013. Det vil imidlertid være nødvendigt at tilpasse den
fælles landbrugspolitik yderligere for bedre at afspejle Europa 2020-visionen og for bedre at kunne håndtere
de kommende udfordringer, som f.eks. klimaændringer og fødevaresikkerhed.

Beslutningen om det fremtidige budget for den fælles landbrugspolitik vil utvivlsom blive vanskelig at træffe.
Det er af afgørende betydning at fastlægge de fremtidige politikker først og først derefter se på budgetbehovet
for disse.

*
*     *
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Spørgsmål nr. 35 af Vilija Blinkevičiūtė (H-0192/10)

Om: Anvendeligheden og effektiviteten af den åbne koordinationsmetode i EU's medlemsstater

Den åbne koordinationsmetode blev indført med henblik på at nå EU's strategiske politiske mål. Metoden
er baseret på udarbejdelsen af retningslinjer og indikatorer på EU-plan, af foranstaltninger og konkrete,
kvantificerbare mål på nationalt plan, og på evalueringer, rapporter, handlingsplaner, resultatsammenligninger,
et karaktersystem, fagfællevurdering og udveksling af bedste praksis. Med hensyn til evalueringen af
perspektiverne ved den åbne koordinationsmetode på EU-plan skal det understreges, at Lissabonstrategiens
mål ikke er blevet gennemført i fuld udstrækning. I betragtning af de uligheder, der består mellem de forskellige
medlemsstater vedrørende gennemførelsen af denne strategi, bliver anvendeligheden af metoden stadig mere
tvivlsom. Hvis EU's eller medlemsstaternes interne indikatorer fortsat viser en betydelig afvigelse fra de
fastsatte mål i EU's strategier, så vil dette være endnu et bevis på, at den åbne koordinationsmetode er ubrugelig
og ineffektiv.

Deler Kommissionen den opfattelse, at den åbne koordinationsmetode har nogle iboende svagheder, og at
den ikke har nogen større betydning for medlemsstaterne, eftersom handlingsmekanismerne er for svævende?
Er denne metode brugbar? Hvordan vil den konkret kunne bidrage til bekæmpelsen af fattigdom og social
udstødelse, til effektiviteten af foranstaltninger til social sikring og til væksten i økonomien og beskæftigelsen
i medlemsstaterne? Hvad er Kommissionens holdning til indførelsen af obligatoriske minimumsnormer på
det sociale område i hele EU?

Svar

(EN) Ifølge en række evalueringer og analyser, som Kommissionen har foretaget, tyder det på, at den åbne
koordinationsmetode inden for socialpolitikken og beskæftigelses- og uddannelsespolitikken i henhold til
Lissabonstrategien har spillet en væsentlig rolle med hensyn til at skabe fremskridt vedrørende gennemførelsen
af politikker, takket være den fælles identifikation af udfordringer og prioriterede områder, definitionen af
og enigheden om fælles indikatorer som grundlag for en regelmæssig overvågning, udveksling af bedste
praksis og gensidig læring. Samarbejdet mellem medlemsstaterne, såsom med hensyn til social beskyttelse
og social integration (den "sociale OMC"), er et eksempel herpå.

Gensidig læring anses generelt for at være et af de mest vellykkede aspekter af OMC, og medlemsstaterne og
de relevante parter anser den for at udgøre et værktøj til forbedring af politikker. Multiplikatoreffekten af
udvekslingen af bedste praksis, navnlig på regionalt og lokalt plan, vil være af afgørende betydning for at
omsætte målene i den fremtidige Europa 2020-strategi, og især inklusiv vækst, til egentlige resultater. Formålet
med Kommissionens foreslåede flagskibsinitiativ, der omfatter udviklingen af en europæisk platform for
fattigdom, er at støtte, forbedre og udvide samarbejdet på EU-plan inden for dette område.

Kommissionen har lanceret en stor ekstern undersøgelse for at vurdere effektiviteten og virkningerne af den
"sociale OMC" med henblik på at opnå en dybere indsigt i, hvordan OMC har fungeret, og hvilke fremskridt
der er opnået. Denne undersøgelse vil komme til at omhandle den måde, hvorpå OMC er blevet anvendt
som en metode til koordinering af politikker og gensidig læring og virkningen af OMC på nationalt plan.
Resultaterne af denne undersøgelse vil foreligge inden årets udgang.

*
*     *

Spørgsmål nr. 36 af Salvatore Iacolino (H-0199/10)

Om: Fordeling af beføjelserne vedrørende den europæiske narkotikastrategi

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (ECMDDA) er et agentur under
Den Europæiske Union, som leverer et bredt udvalg af oplysninger og objektive data, som danner grundlag
for den europæiske debat om narkotika og stofafhængighed. Kommissionens afdeling Interne Anliggender
foretager tilsynet med dets aktiviteter.

Fænomenet vedrørende narkotikamisbrug og ulovlig handel med narkotika behandles på euroæisk plan ved
hjælp af en global fremgangsmåde, som kommer til udtryk i den europæiske narkotikapolitik udarbejdet af
Kommissionens Generaldirektorat for Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed.

Det er derfor ikke let at forstå, hvorfor Kommissionen har valgt at lade Afdelingen for Interne Anliggender
foretage kontrollen af centeret i Lissabon i stedet for at lade udarbejdelsen af hele den europæiske
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narkotikastrategi foretage af Afdelingen for Retfærdighed, Grundlæggende Frihedsrettigheder og
Statsborgerskab.

Agter Kommissionen at holde beføjelserne adskilt, eller mener den, at den bør foretage nogle tilpasninger
af den aktuelle situation, således at den fremmer en bedre udveksling af oplysninger og en bedre samordning
mellem overvågningscenteret i Lissabon og GD Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed med de arbejdsområder,
der er givet til de enkelte kommissærer?

Svar

(EN) Det kræver en række foranstaltninger at håndtere problemet med narkotika, og der er brug for en række
værktøjer. En vellykket politik afhænger af en effektiv koordinering inden for rammerne af en overordnet
vision, og på dette område som på andre områder samarbejder kommissærerne og deres tjenestegrene om
at træffe kollegiale afgørelser og yde en fælles indsats.

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug har en række centrale opgaver,
som navnlig omfatter overvågningen af narkotikasituationen i EU, der indebærer overvågning af udbuddet
af narkotika (priser, beslaglæggelse af narkotika og overtrædelser af narkotikalovgivningen) samt
narkotikamarkedet. Disse oplysninger har direkte betydning for det arbejde, som kommissæren for interne
anliggender udfører og for de opgaver, som hendes tjenestegrene løser med henblik på at håndtere organiseret
kriminalitet. Dette fokus adskiller sig fra det, som kommissæren for retfærdighed, grundlæggende
frihedsrettigheder og statsborgerskab beskæftiger sig med, herunder hendes ansvar for den overordnede
narkotikabekæmpelsespolitik.

*
*     *

Spørgsmål nr. 37 af Franz Obermayr (H-0200/10)

Om: "Europæisk deltagelse" i det bulgarske atomkraftværk i Belene

Da Bulgarien ikke har de økonomiske ressourcer til færdiggørelsen af atomkraftværket i Belene, håber den
bulgarske premierminister Borisov nu på økonomisk støtte fra Europa. Skulle projektet mislykkes, ville
Bulgarien oveni de allerede investerede 1,2 mia. euro skulle betale yderligere mellem 600 og 900 mio. euro
i bøde til det russiske firma Atomstroyeksport, der står for byggeriet. Rusland havde tilbudt Bulgarien et lån
på 2 mia. euro for at fortsætte opførelsen. Bulgarien håber imidlertid stadig på europæiske investeringer, da
det ikke vil være afhængigt af Rusland. Ved et besøg i Sofia meddelte energikommissær Günther Oettinger
premierminister Borisov, at der ville blive tale om en "europæisk deltagelse", og lovede derudover støtte til
at finde nye potentielle investorer.

Hvordan skal en "europæisk deltagelse" konkret komme til udtryk?

I hvor stort et omfang agter Kommissionen at yde økonomisk støtte til færdiggørelsen af atomkraftværket
i Belene?

Har Kommissionen ved sin tilkendegivelse om støtte overvejet de betragtelige grænseoverskridende farer,
der er forbundet med et nyt atomkraftværk i EU?

Vil eventuel støtte blive givet med forpligtelsen om en behørig miljøvurderingsprocedure?

Svar

(EN) For så vidt angår det første og andet spørgsmål, ønsker Kommissionen at erindre om, at medlemsstaterne
i henhold til artikel 194, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde har ret til at fastsætte
betingelserne for udnyttelsen af dens energiressourcer, dens valg mellem forskellige energikilder og den
generelle sammensætning af dens energiforsyning. I overensstemmelse med traktaternes principper og
nærhedsprincippet er det udelukkende op til investorerne og medlemsstaterne at træffe
investeringsbeslutninger.

Inden for rammerne af Euratom er de konkrete finansielle mekanismer, der kunne komme ind i billedet i
denne forbindelse, Euratom-lån og lån fra Den Europæiske Investeringsbank. På nuværende tidspunkt har
de bulgarske myndigheder ikke indgivet en formel ansøgning om et Euratom-lån, der kun ville kunne dække
en del af de samlede udgifter til projektet, dvs. op til 20 % af projektudgifterne. Bulgarien bliver derfor nødt
til at sikre sig andre former for finansiering, allerede inden der kunne blive ydet et Euratom-lån. På nuværende
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tidspunkt er der kun stadig ca. 600 mio. EUR. til rådighed i Euratoms lånefacilitet, og de anslåede udgifter
til atomkraftværket i Belene udgør mindst 4 mia. EUR.

Med hensyn til det tredje spørgsmål er det EU's opgave at udvikle den mest avancerede lovramme for
anvendelsen af kernekraft for at sikre de højeste standarder for sikkerhed og ikkespredning. På nuværende
tidspunkt skal Bulgarien gennemføre bestemmelserne i direktivet om nuklear sikkerhed(12) inden den 22.
juli 2011. Desuden har Bulgarien undertegnet alle de relevante internationale konventioner, herunder
konventionen om hurtig anmeldelse af kernekraftuheld og konventionen om bistand i tilfælde af
kernekraftuheld eller strålingsfare.

Det kan endelig anføres, at i henhold til oplysningerne fra de bulgarske myndigheder var byggetilladelsen
til atomkraftværket i Belene allerede blevet givet inden datoen for Bulgariens tiltrædelse af EU den 1. januar
2007. Direktiv 85/337/EEC med ændringer(13) (VVM-direktivet) finder derfor ikke anvendelse i denne sag.
Ifølge de bulgarske myndigheder blev der ikke desto mindre gennemført en vurdering af indvirkningerne
på miljøet (VVM-undersøgelse) i 2004 i henhold til den daværende gældende nationale lovgivning, hvori
VVM-direktivets bestemmelser allerede var blevet gennemført. På denne baggrund har Kommissionen ingen
beføjelser til at stille krav om, at Bulgarien indleder en ny VVM-procedure vedrørende dette projekt.

Hvis der ønskes mere detaljerede oplysninger om VVM-proceduren og andre relaterede spørgsmål vedrørende
atomkraftværket i Belene, henviser Kommissionen til sine svar på følgende forespørgsler fra Parlamentet:
E-4186/08, E-1337/08, E-6141/07, E- 5669/07, E-5506/07 og H-0996/07.

*
*     *

Spørgsmål nr. 39 af Jean-Luc Bennahmias (H-0202/10)

Om: EU-organ for tilsyn med aktiviteter i sportsverdenen

På denne tid af året, hvor transfervinduet for fodboldspillere er åbnet, rejses der mange spørgsmål om de
uklare forhold vedrørende disse spillerskifter, f.eks. om honorarerne til spilleragenterne.

Synes Kommissionen, at det er hensigtsmæssigt, at EU foreslår oprettelsen af et uafhængigt europæisk organ,
der skal føre tilsyn med disse aktiviteter, baseret på samme model som det franske organ for revisionstilsyn
med de professionelle franske fodboldklubber (DNCG) eller det internationale anti-dopingagentur (WADA)?

Ville Kommissionen støtte oprettelsen af en udvidet organisation i Europarådets medlemslande, som ville
have til opgave at kontrollere den finansielle gennemskuelighed med henblik på at forhindre de
uforholdsmæssige og urimelige forhold, som forvrider konkurrencen mellem klubberne?

Svar

(FR) Kommissionen kan orientere spørgeren om, at den bestilte en uafhængig undersøgelse om sportsagenter
i EU, og at resultaterne heraf blev offentliggjort på Kommissionens websted i december 2009(14). Denne
undersøgelse indeholder en detaljeret, grundig rapport om spørgsmål vedrørende sportsagenters aktiviteter
i EU. I undersøgelsen bemærkes det, at den praksis, der er forbundet med aflønningen af agenter, varierer
fra land til land og afhængig af, hvilken sportsgren der er tale om.

I undersøgelsen bemærkes det endvidere, at hovedparten af den finansielle kriminalitet, som sportsagenter
er involveret i, finder sted i forbindelse med spillerskifter, der er kendetegnet ved en vis kompleksitet og
uigennemskuelighed, som fremhævet af medlemmet.

Kommissionen mener, at resultaterne af undersøgelsen udgør et solidt grundlag for indledningen af en
drøftelse med parterne på området (sportssammenslutningerne, medlemsstaterne, Parlamentet) om
spørgsmålet om sportsagenter.

(12) Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare
sikkerhed, EUT L 172 af 2.7.2009.

(13) Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på
miljøet, EFT L 175 af 5.7.1985, som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997, EFT L 73 af 14.3.1997,
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003, EUT L 156 af 25.6.2003, samt
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009, EUT L 140 af 5.6.2009.

(14) http://ec.europa.eu/sport/news/news917_en.htm
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Med hensyn til oprettelsen af et organ, der skal føre tilsyn med spillerskifterne og de finansielle aktiviteter i
sportsklubber, mener Kommissionen, at dette spørgsmål henhører under sportsorganisationernes kompetence.
Kommissionen respekterer og støtter idrættens uafhængighed. For at kunne fungere uafhængigt skal denne
være ledsaget af regler om god forvaltning, der bygger på demokratiske principper, princippet om
repræsentation og det ansvar, som påhviler alle dem, der deltager i sport. I denne forbindelse noterer
Kommissionen sig det arbejde, som UEFA har udført med henblik på oprettelsen af et system med overvågning
af den finansielle situation i de klubber, der deltager i konkurrencer, som UEFA arrangerer på grundlag af
princippet om "finansielt fairplay".

Kommissionen mener, at formålet med dette projekt, dvs. at rydde op i finanserne og fremme langsigtede
investeringer i fodbold for at sikre en bedre balance i konkurrencerne, tilsyneladende opfylder en af EU's
målsætninger inden for sportsområdet, nemlig at fremme retfærdighed i sportskonkurrencer (artikel 165
TFEU). Kommissionen ønsker ligeledes at påpege, at enhver foranstaltning i denne forbindelse skal være i
overensstemmelse med traktatens bestemmelser om det indre marked og konkurrence.

I kraft af UEFA's tværeuropæiske karakter er det Kommissionens opfattelse, at disse regler kunne finde
anvendelse på fodboldklubberne i EU's medlemsstater samt i Europarådets medlemsstater.

*
*     *

Spørgsmål nr. 40 af Mara Bizzotto (H-0206/10)

Om: Burka, niqab og sikkerhedspolitik

Spørgsmålet om burka, niqab og enhver anden form for altdækkende beklædningsgenstande, båret af
muslimske kvinder, er som regel blevet behandlet ud fra synspunktet om kønsdiskrimination, men spørgsmålet
kunne måske fortjene at blive behandlet ikke kun som et spørgsmål om kvinders grundlæggende rettigheder,
men også set i forhold til sikkerhedspolitik og offentlig orden.

I hvor stor udstrækning kan burka/niqab-spørgsmålet efter Kommissionens opfattelse siges at være omfattet
af henholdsvis sikkerheds- og ligestillingspolitikkerne, i betragtning af at visse aspekter af den offentlige
sikkerhed har fået overnational relevans, og at den totale tildækning af kvindekroppen med burka eller niqab
klart fremstår som en krænkelse af kvinders grundlæggende rettigheder, som EU forventes at værne om?
Har Kommissionen planer om at foreslå nogen foranstaltninger på området for at leve op til kravet om
sikkerhed såvel som kravet om respekt for kvinders grundlæggende rettigheder i EU?

Svar

(EN) Brugen af burka og slør kan, som det er tilfældet med øvrige religiøse symboler, give anledning til en
række komplicerede spørgsmål og vedrøre situationer, der er vidt forskellige, afhængig af omstændighederne.
Medlemsstaterne har forskellige traditioner og tilgang til dette spørgsmål.

Anvendelsen af religiøse symboler bør være et udtryk for frivillig udøvelse af en religion og ikke en
begrænsning, der er påtvunget nogen. Krænkelser af kvinders rettigheder er ikke acceptable. Samtidig bør
spørgsmålet om religiøse symboler ikke udnyttes til at stigmatisere religioner og give næring til fremmedhad.
Det er også klart, at brugen af burka ikke kan hindre en nødvendig politi- eller sikkerhedskontrol.

Hvis spørgsmålet om slør eller hovedtørklæde bliver bragt på bane i forbindelse med EU-lovgivningen,
herunder især direktiverne mod forskelsbehandling, hvor det væsentligste er direktiv 2000/78/EF om forbud
mod forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse på grund af religion, vil Kommissionen omgående
træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at loven bliver overholdt.

Medlemsstaterne bør garantere en effektiv beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i overensstemmelse
med international, europæisk og national lovgivning.

*
*     *

Spørgsmål nr. 41 af Frank Vanhecke (H-0207/10)

Om: Boliger i Flandern

Ifølge forlydender i medierne efterforsker Kommissionen for tiden fire anmeldelser om brud på EU-retten
vedrørende adgangen til boliger i Flandern.
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To af anmeldelserne vedrører angiveligt bestemmelser om at bo i eget lokalområde i grund- og
ejendomsdekretet for Flandern, mens de to andre vedrører de kommunale regulativer i henholdsvis Zaventem
og Vilvoorde.

Hvor mange anmeldelser om adgang til boliger er Kommissionen i øjeblikket i færd med at efterforske? Kan
Kommissionen for hver anmeldelse kort skitsere, hvilke juridiske argumenter anmelderne fremfører, hvor
langt den er nået i sagsbehandlingen, hvad de næste skridt og stadier i forløbet vil blive og hvornår den håber
at afslutte efterforskningen? Anser Kommissionen det for en mulighed at indlede overtrædelsesprocedure
mod Belgien?

Svar

(EN) Kommissionen behandler for øjeblikket adskillige spørgsmål vedrørende brud på EU-retten angående
bestemmelserne om adgangen til boliger eller sociale boligbyggerier, der er gældende i visse dele af Belgien.
Kommissionen er blevet gjort opmærksom på disse sager som følge af individuelle klager, medlemmernes
forespørgsler og mediedækningen.

Kommissionens bekymringer vedrører udelukkende de situationer, hvor EU-lovgivningen er involveret som
følge af, at en EU-borger eller en EU-virksomhed har benyttet en af de grundlæggende frihedsrettigheder,
der er garanteret i EU-traktaten. EU har ingen kompetence, for så vidt angår foranstaltninger, der ikke omfatter
aspekter, som knytter foranstaltningerne til en af de situationer, der er reguleret i EU-lovgivningen, og som
i ethvert relevant henseende er begrænset til et enkelt EU-land, såsom foranstaltninger, der vedrører
anvendelsen af bestemmelser, som er gældende for belgiske statsborgere, der er bosiddende i Belgien.

To af de fire spørgsmål vedrører regulativer, der er vedtaget af byrådene i Zaventem og Vilvoorde, og som
indebærer en gunstigere behandling af flamsktalende, der ønsker at købe grunde i kommunerne.

Kommissionen behandler disse sager, da der muligvis kan være talte om en overtrædelse af EU-borgeres ret
til fri bevægelighed, da sprogkravet kan medføre, at EU-borgere fra andre EU-lande end Belgien eller
Nederlandene stilles ringere.

Kommissionen undersøger ligeledes, hvorvidt Flanderns Decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond-
en Pandenbeleid, der blev offentliggjort den 15. maj 2009 er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. I
henhold til dette dekret kræves det, at mulige købere af grunde og/eller huse skal have en tilstrækkelig stærk
tilknytning til kommunen. Kommissionen undersøger, hvorvidt dekretet udgør en overtrædelse af
EU-lovgivningen, idet det indeholder et krav, der kan medføre, at EU-borgere fra andre EU-lande end Belgien
stilles ringere.

Kommissionen tager de ovenstående sager om en eventuel overtrædelse af grundlæggende rettigheder, der
indehaves af ikkebelgiske EU-borgere med bopæl i visse dele af Belgien, meget alvorligt og har forpligtet sig
til at gøre fremskridt i de førnævnte sager.

*
*     *

Spørgsmål nr. 42 af Czesław Adam Siekierski (H-0208/10)

Om: Situationen i euroområdet: Grækenlands problem

De problemer, som Grækenland har stået over for i den seneste tid, viser, hvad fraværet af eller forsømmelser
med hensyn til streng kontrol og finansielt tilsyn i euroområdet kan føre til. Den finansielle og økonomiske
krise har vist sig at være den største udfordring nogensinde for den fælles europæiske valuta. Skånselsløst
har denne krise blotlagt hidtil skjulte uregelmæssigheder. Vækst- og stabilitetspagten, der skulle sikre
overholdelsen af konvergenskriterierne, blev groft forsømt af medlemsstaternes myndigheder såvel som af
Unionens organer. Manglende disciplin og fraværet af et passende sanktionssystem er årsagerne til krisen
for den fælles valuta.

I betragtning af ovenstående bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål. Agter Kommissionen at
træffe nogen foranstaltninger for at sikre en streng overholdelse af vækst- og stabilitetspagten i euroområdet,
således at der ikke opstår en lignende situation i fremtiden? Præcis hvilke foranstaltninger agter Kommissionen
at træffe?
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Svar

(EN) Vækst- og stabilitetspagten er den relevante ramme for håndteringen af de budgetmæssige udfordringer,
der blev forårsaget af den finansielle og økonomiske krise. Den udgør et stærkt tiltrængt grundlag for
finanspolitikken i den indeværende vanskelige exitfase, som også indebærer risici for statsobligationer.
Kommissionen har ikke desto mindre konkluderet, at den forebyggende indsats skal styrkes, og at initiativer
vedrørende den afhjælpende indsats skal iværksættes mere rettidigt og skal styrkes. Til dette formål har
Kommissionen i meddelelsen om "Styrket samordning af de økonomiske politikker", som blev fremlagt den
12. maj 2010, ligeledes fremlagt forslag om en "Styrkelse af overholdelsen af stabilitets- og vækstpagten og
mere dybtgående finanspolitisk samordning".

Mere konkret agter Kommissionen at gøre budgetovervågningen og koordineringen af politikker mere
fremadskuende. Det synes navnlig i euroområdet at være berettiget med en mere vidtgående strategi for
vurderingen af budgetpolitikker, herunder en mere intensiv gennemgang af svaghederne i de nationale
budgetplaner forud for vedtagelsen heraf. Endvidere bør de nationale finanspolitiske rammer i højere grad
ligge på linje med prioriteringerne i EU's budgetovervågning ved f.eks. at afspejle flerårige budgetprocedurer.
Det foreslås, at offentlig gæld og bæredygtighed gøres mere synlige, og at navnlig gældskriteriet vedrørende
uforholdsmæssigt store underskud bør gennemføres effektivt. For desuden at give medlemsstaterne de rette
incitamenter til at rette op på finanspolitiske ubalancer, kunne måden, hvorpå proceduren i forbindelse med
uforholdsmæssigt store underskud (EDP) fungerer, forbedres ved at fremskynde de individuelle procedurer,
især med hensyn til medlemsstater, der gentagne gange overtræder bestemmelserne i pagten. Med henblik
på afslutningsvis at sikre en bedre overholdelse af pagten bør man ligeledes være mere opmærksom på
anvendelsen af de forskellige fonde på EU's budget.

*
*     *

Spørgsmål nr. 43 af Nessa Childers (H-0210/10)

Om: Ryanairs afvisning af id-kort og kørekort

Der er mange af lavprisflyselskabet Ryanairs politikker, som jeg eller borgere i min valgkreds kunne opponere
imod. Selv om selskabet har vist sig at være en af de mest succesrige irske virksomheder i løbet af det sidste
par årtier, har dets påholdende metoder ofte ført til negative oplevelser for mange rejsende.

En af virksomhedens politikker har imidlertid haft en særlig negativ effekt i denne uge, da paskontoret i
Dublin midlertidigt var lukket. Som følge af en faglig aktion på paskontoret var der mange mennesker, der
ikke kunne få et nyt pas og blev nødt til at ty til andre rejsedokumenter. Da Ryanair imidlertid kun accepterer
pas som gyldig legitimation og afviser offentligt udstedte id-kort eller kørekort, var der således mange rejsende,
som ikke kunne komme af sted.

Er det lovligt, at Ryanair afviser offentligt udstedte id-kort og kørekort som gyldig legitimation på deres
flyvninger? Kan Ryanair tvinges til at acceptere disse dokumenter?

Svar

(EN) I artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bestemmes det, at enhver
unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger
og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive
begrænsninger og betingelser fremgår af direktiv 2004/38/EF(15).

Alle unionsborgere, der er i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas har ret til at forlade en medlemsstats
område for at rejse til en anden medlemsstat, som fastslået i direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1. I
princippet udgør kørekort eller identitetsdokumenter, på nær et gyldigt nationalt identitetskort, ikke acceptable
rejsedokumenter.

Den ovennævnte bestemmelser er rettet til medlemsstaterne og berører ikke luftfartsselskabernes ret til at
fastlægge regler vedrørende acceptable rejsedokumenter. Luftfartsselskaber er berettiget til at foretage
identitetskontroller inden for en kommerciel ramme med sikkerheds- eller identifikationsformål for øje.

(15) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers
ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30. april 2004.
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Hvis unionsborgere skal igennem en sådan kontrol, er de berettiget til at dokumentere deres identitet ved at
fremvise enten et gyldigt nationalt identitetskort eller pas.

I henhold til Ryanairs gældende rejsebetingelser og -vilkår ("Terms and Conditions of Travel")(16)udgør et
gyldigt nationalt identitetskort, der er udstedt af myndighederne i et EØS-land, et acceptabelt rejsedokument,
som bemyndiger indehaveren til at stige om bord på et Ryanair-fly. I vilkårene bestemmes det udtrykkeligt,
at kørekort ikke kan anvendes som dokumentation for passagerernes identitet.

EU-retten omfatter ingen bestemmelser, som kan gøres gældende med henblik på at begrænse
luftfartsselskabernes kommercielle frihed til at acceptere andre rejsedokumenter end et gyldigt nationalt
identitetskort eller pas.

*
*     *

Spørgsmål nr. 45 af Tadeusz Zwiefka (H-0214/10)

Om: Kommissionens meddelelse om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders
salg af jord og bygninger

Ifølge Kommissionens meddelelse om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg
af jord og bygninger (97/C 209/03)(17), skal et salg af fast ejendom på grundlag af et tilstrækkelig publiceret,
offentligt og betingelsesløst udbud, ikke indeholde statsstøtte. En udbudsprocedure betragtes som åben, når
den offentliggøres i den nationale eller internationale presse. De omkostninger, der er forbundet med
offentliggørelsen af udbuddene samt forpligtelsen til at offentliggøre dem flere gange, belaster de lokale og
regionale myndigheders budget. I betragtning af at den ovennævnte meddelelse blev offentliggjort for 13 år
siden, hvor adgangen til internettet stadig var begrænset, bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

Vil Kommissionen overveje helt eller delvist at afskaffe den forpligtelse, der er en byrde for de berørte
myndigheder, og som kræver offentliggørelse af udbuddene i pressen?

Vil Kommissionen undersøge muligheden for at nedsætte den fastsatte frist for offentliggørelse af udbud af
fast ejendom, hvor salgsprisen overstiger 100 000 EUR.?

Svar

(EN) Formålet med Kommissionens meddelelse om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige
myndigheders salg af jord og bygninger(18), der blev offentliggjort i 1997, var at give medlemsstaterne klare
retningslinjer for de procedurer, der generelt udelukker statsstøtte i forbindelse med salg af jord og bygninger.

Denne meddelelse har bidraget til en forenkling af de nationale myndigheders opgaver samt en nedbringelse
af antallet af notifikationer.

Konkret indeholder meddelelsen to muligheder for at udelukke tilstedeværelsen af støtte, nemlig salg ved
betingelsesløst udbud eller salg uden betingelsesløst udbud, men baseret på en vurdering ved en uafhængig
sagkyndig.

Kun for så vidt angår det første alternativ, dvs. salg ved betingelsesløst udbud, kræver Kommissionen en
række proceduremæssige forholdsregler. Disse krav er imidlertid formuleret på en måde, så medlemsstaterne
under normale omstændigheder har mulighed for at opfylde dem uden at ændre deres nationale procedurer.

En væsentlig forudsætning (blandt andre elementer) er, at udbuddet skal være tilstrækkelig publiceret.

I henhold til meddelelsen er et udbud "»tilstrækkelig publiceret«, hvis det gentagne gange har været annonceret
over en forholdsvis lang periode (to måneder eller længere" i den nationale presse, mæglerpublikationer eller
andre relevante publikationer [...], således at det kan komme til alle potentielle køberes kendskab".

Kommissionen er enig med spørgeren i, at nye teknologier, som f.eks. internettet, har bidraget til at lette
kommunikationen. Ikke desto mindre er annoncer i pressen fortsat et veletableret og centralt element i

(16) http://www.ryanair.com/en/terms-and-conditions
(17) EFT C 209 af 10.7.1997, s. 3.
(18) EFT C 209 af 10.7.1997.
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procedurerne i forbindelse med offentlige indkøb, som nemt kan overholdes. Når dette dog er sagt, kan
annoncer på internettet anvendes som supplerende information.

Med hensyn til annonceringsperiodens længde synes et minimum på to måneder stadig at være en passende
periode, og det gælder også i de tilfælde, hvor salgsprisen ligger under 100 000 EUR.

Kommissionen vil med sikkerhed tage medlemmets bemærkninger i betragtning, når den pågældende
meddelelse skal revideres. Kommissionen kan imidlertid ikke give en tidsplan for en sådan revision.

*
*     *

Spørgsmål nr. 46 af Takis Hadjigeorgiou (H-0215/10)

Om: Fremtiden for den fælles landbrugspolitik og udviklingen af landdistrikter

I betragtning af at den omfattende udvikling af landdistrikter støttes af EU, tendensen mod globalisering og
den økonomiske krise, der har vist, hvordan lokale problemer kan føre til en global krise, bør der så ikke
ydes støtte til små familiebedrifter for at bevare biodiversiteten og udvikle økologisk produktion og sikre,
at der træffes obligatoriske foranstaltninger for at bekæmpe plantesygdomme, samt med henblik på
plantebevaring og sikker national selvforsyning?

Kan Kommissionen endvidere redegøre for indvirkningen af den aktuelle økonomiske krise på landbruget
i medlemsstaterne, særlig husmandsbrug, og for de foranstaltninger, den agter at træffe?

Svar

(EN) For så vidt angår landbrugsudviklingen i bjergområder, konkluderes det i Kommissionens
arbejdsdokument "Peak Performance: New insights into mountain farming in the EU", at situationen i bjergene
i vid udstrækning varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og at der sågar kan forekomme forskellige
betingelser inden for en og samme medlemsstat. Med hensyn til støtte omfatter Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i dag forskellige foranstaltninger til gavn for bjergområder
og forlandsområder. Størstedelen af støtten ydes i form af udbetalinger til landbrugere i områder med
naturbetingede begrænsninger, og formålet med disse er at opretholde et bæredygtigt landbrug med henblik
på at undgå en affolkning af landdistrikterne. Bortset fra denne ordning kan der godkendes en højere
støtteintensitet i disse områder til investeringer i landbrug eller skovbrug. Der er ligeledes adgang til adskillige
andre foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som har til formål at øge konkurrenceevnen og/eller
forbedre livskvaliteten.

Med hensyn til støtten til små bedrifter ydes der inden for rammerne af den eksisterende værktøjskasse
vedrørende udvikling af landdistrikter støtte til investeringer i landbrug, forarbejdning, skovbrug og
diversificering, og der kan ligeledes ydes støtte til etablering af mikrovirksomheder og agroturisme. Hvad
angår de nye medlemsstater, indeholder forordningen om udvikling af landdistrikterne en særlig foranstaltning
om udbetaling af støtte til bedrifter, der delvis producerer til eget forbrug. Denne overgangsforanstaltning
er målrettet de bedrifter, der har kapacitet til og agter at omstrukturere.

Kommissionen er ikke i besiddelse af oplysninger om den økonomiske krises indvirkning på små bedrifter.
Som en reaktion på den økonomiske krise, krisen i mejerisektoren og klimaændringerne har medlemsstaterne
imidlertid programmeret yderligere midler på ca. 5 mia. EUR., der stammer fra sundhedstjekket af den fælles
landbrugspolitik og den europæiske genopretningspakke, og som nu kan anvendes til investeringer i landbrug,
miljø og bredbånd i landdistrikter.

Kommissionen ønsker endelig at henlede medlemmets opmærksomhed på, at Kommissionen og
medlemsstaterne gennemfører udviklingen af landdistrikterne ved delt forvaltning. Medlemsstaterne er
ansvarlige for målretningen af midlerne.

*
*     *

Spørgsmål nr. 47 af Justas Vincas Paleckis (H-0216/10)

Om: Erhvervslivets effektivitet i de nye medlemsstater

De lande, der er tiltrådt EU i det 21. århundrede, har modtaget betydelige finansielle indsprøjtninger siden
2004. For eksempel har Litauen modtaget og fortsætter med at modtage mellem 4 og 5 mia. LTL årligt fra
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strukturfondene til udvikling af den socioøkonomiske infrastruktur, de menneskelige ressourcer,
produktionen, udviklingen af landdistrikter og fiskeri og den administrative kapacitet. Men selv med støtte
i denne størrelsesorden stagnerer erhvervslivet i mange nye medlemsstater i øjeblikket, virksomheder lukker,
og som følge deraf er arbejdsløsheden meget høj.

Hvordan vurderer Kommissionen dette resultat af finansiel støtte? Hvad mener Kommissionen om kvaliteten,
effektiviteten og produktiviteten af erhvervslivet i de nye medlemsstater?

Svar

(EN) Kommissionen anerkender den vanskelige økonomiske situation i Litauen. Arbejdsløshed og
virksomhedslukninger er problemer, der optager os meget og er netop årsagen til, at der findes en europæisk
samhørighedspolitik, og at Den Europæiske Fond for Regionaludvikling blev oprettet. Kommissionen erindrer
ligeledes om, at den økonomiske og finansielle krise har forårsaget et faldende økonomisk aktivitetsniveau
i alle de europæiske lande og ikke kun i de nye medlemsstater.

Kommissionen er imidlertid af den faste overbevisning, at EU's støtte til erhvervslivet er effektiv. Faktisk
fremgik det af Kommissionens evaluering for 2000-2006, at der er blevet skabt en million arbejdspladser i
hele Europa som følge af denne støtte. Desuden vil Kommissionen snart offentliggøre de seneste resultater
af evalueringen af erhvervsstøtten, og heraf fremgår det, at EU's bistand har sat kraftigt skub i investeringerne,
produktionen og produktiviteten.

Med hensyn til Kommissionens mening om kvaliteten og produktiviteten i de nye medlemsstater blev det i
vores sjette statusrapport om økonomisk og social samhørighed konkluderet, at størstedelen af disse lande
(herunder Litauen) er karakteriseret ved menneskelige ressourcer af høj kvalitet, og at den lave produktivitet
udelukkende skyldes manglen på investeringskapital og infrastruktur.

Inden for rammerne af samhørighedspolitikken er der bevilget ca. 1,5 mia. EUR. til iværksætteraktiviteter,
innovation og ikt i Litauen i perioden 2007-2013. Kommissionen er overbevist om, at vi med langsigtede
investeringer i innovation, erhverv og økonomi kan gøre en forskel.

*
*     *

Spørgsmål nr. 48 af Iva Zanicchi (H-0217/10)

Om: Lovændringer som følge af EU-Udenrigstjenestens oprettelse

Som følge af EU-Udenrigstjenestens oprettelse vil diverse kontorer og direktorater blive omfattet af en generel
omorganisering af beføjelser, der endnu ikke er klart formuleret, men må formodes at indebære en ny
omfordeling af ansvarsområderne inden for programmering ud fra såvel et geografisk som et emnemæssigt
synspunkt.

Også de lovregler, der skal gælde for fondenes programmering - især fondene i forbindelse med
udviklingssamarbejdet - vil skulle tilpasses for at leve op til den nævnte omorganisering. Det ville i den
sammenhæng være ønskeligt, såfremt det blev gjort mere klart, hvorledes disse ændringer skal gennemføres.

Bliver der tale om en proces, hvor der udarbejdes nye lovregler? Eller arbejdes der blot videre ved at ajourføre
de gældende lovregler?

Svar

(EN) Den højtstående repræsentant/næstformanden fremsatte ultimo marts 2010 et forslag til Rådets afgørelse
om tilrettelæggelsen af EU-Udenrigstjenesten(19). Den 26. april nåede Rådet overordnet til enighed om
affattelsen, der for øjeblikket drøftes med Parlamentet. I denne forbindelse afholdt den højtstående
repræsentant/næstformanden, næstformanden i Kommissionen med ansvar for interinstitutionelle forbindelser
og administration, udenrigsminister Moratinos og medlemmerne hr. Brok, hr. Verhofstadt og hr. Gualtieri
den 11. maj et firepartsmøde. Alle arbejder hårdt for at sikre, at der kan indgås en aftale tidligt i forløbet
mellem alle tre institutioner, som vil gøre det muligt at påbegynde aktiviteterne i den nye tjenestegren så
snart som muligt.

(19) Rådets dokument 8029/10.
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Udvikling er af afgørende betydning for EU's optræden udadtil. Udvikling udgør en del af det, der har tegnet
EU's profil på den internationale scene, hvor EU er en ledende aktør på verdensplan. EU's
samarbejdsprogrammer er et centralt værktøj i EU's bilaterale og regionale forbindelser.

Dette er stadig tilfældet i den nye situation med Lissabontraktaten. Udfordringen består i at effektivisere
politikken og samarbejdet yderligere og at sikre, at disse elementer indgår fuldstændigt i en koordineret og
integreret strategi over for forskellige lande og regioner i verden.

Forslaget til en afgørelse omfatter særlige bestemmelser om opgavefordelingen med hensyn til
programmeringen af EU's eksterne bistand. I overensstemmelse med EU-Udenrigstjenestens ansvar for
koordineringen af EU's eksterne forbindelser skal den bidrage til programmeringen af alle de geografiske
instrumenter (undtagen instrumentet til førtiltrædelsesbistand). EU-Udenrigstjenesten vil særlig få ansvar
for udarbejdelsen af beslutninger vedrørende strategiske, flerårige skridt i EU's programcyklus, nemlig
landebevillinger, lande- og regionsstrategier, nationale/regionale vejledende programmer.

Disse forslag til Kommissionens beslutninger skal udarbejdes under kontrol og vejledning fra medlemmerne
af Kommissionen med ansvar for udvikling og for naboskabspolitikken, og den højtstående
repræsentant/næstformanden og de ansvarlige kommissærer vil i fællesskab fremlægge et forslag herom.

Kommissionen er fortsat ansvarlig for de øvrige faser i denne cyklus og for gennemførelsen, hvilket er fuldt
ud i overensstemmelse med Kommissionens økonomiske ansvar ifølge traktaten. Kommissionen vil udarbejde
temaprogrammer, som kommissæren for udvikling vil være ansvarlig for.

Temaprogrammerne, undtagen Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, samt
instrumentet for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område udarbejdes af den relevante tjenestegren
i Kommissionen under vejledning af kommissæren for udvikling og forelægges Kommissionen efter samråd
med den høje repræsentant/næstformanden og andre relevante kommissærer.

En væsentlig ændring som følge af forslaget om EU-Udenrigstjenesten er, at programmeringen af samarbejdet
inden for rammerne af instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (samarbejdet med Asien og
Latinamerika) ikke som tidligere vil blive overvåget af kommissæren for udvikling. På denne måde sikres
det, at alle landeprogrammer har en relevant udviklingsprofil, uanset om det drejer sig om f.eks. Benin,
Bangladesh eller Bolivia.

Lovteksterne vedrørende samarbejdsinstrumenterne vil blive fremlagt i fællesskab af kommissæren for
udvikling og den højtstående repræsentant/næstformanden med henblik på Kommissionens afgørelse.

Denne effektive arbejdsfordeling vil gøre det muligt at videreføre vores indsats med hensyn til EU's partnere
som verdens største donor og opnå mest mulig indflydelse med EU's udviklingspolitik.

*
*     *

Spørgsmål nr. 49 af Konrad Szymański (H-0222/10)

Om: Forskelsbehandling af polske statsborgere af den tyske børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt)

Kommissionen har bekræftet, at den i adskillige tilfælde har fået kendskab til problemer i forbindelse med
den tyske børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt) i grænseoverskridende sager.

På baggrund af Kommissionens engagement for at sikre børns rettigheder mod enhver form for
forskelsbehandling og ulige behandling, hvilke foranstaltninger agter Kommissionen da at træffe i denne
forbindelse?

Hvordan agter Kommissionen at fremme udveksling af erfaringer mellem tyske og polske dommere for at
forbedre domstolenes politik i overensstemmelse med den erklæring, som kommissær Jacques Barrot har
fremsat i sit svar af 15. december 2008 (E-5951/08)?

Deler Kommissionen den opfattelse, at forpligtelsen til at udtrykke sig på tysk i forbindelse med en polsk
forældres besøg kan skade et barns psykiske tilstand, krænke dets rettigheder og friheder, og at det er en
forskelsbehandling af sprog?
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Svar

(EN) Kommissionen ønsker at forsikre medlemmet om, at beskyttelsen af børns rettigheder er et prioriteret
område i Kommissionens arbejde. Kommissionen er forpligtet til at beskytte børn mod enhver form for
forskelsbehandling og ulige behandling i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder.

Idet EU er bekendt med de vanskeligheder, der kan forekomme i grænseoverskridende situationer, og med
henblik på at lette EU-borgernes liv, er EU's mål med hensyn til familieretlige spørgsmål at at fastlægge fælles
regler inden for det europæiske retslige område. Med forordning (EF) nr. 2201/2003(20) fastlægges der fælles
bestemmelser om retternes kompetence i forbindelse med retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende
forældreansvar, og det sikres, retsafgørelser på familieretsområdet anerkendes og fuldbyrdes i de øvrige
medlemsstater.

Forordning (EF) nr. 2201/2003 omfatter en særlig mekanisme om samværsret, idet det bestemmes, at
retsafgørelser truffet i en medlemsstat anerkendes automatisk og er eksigible i en anden medlemsstat med
henblik på at sikre, at børn kan bevare forbindelsen til begge sine forældre efter parrets separation, særlig i
de tilfælde, hvor forældrene er bosiddende i forskellige medlemsstater. Fuldbyrdelsesproceduren afgøres
imidlertid efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning. Retterne i fuldbyrdelsesstaten kan ligeledes træffe praktiske
foranstaltninger for at tilrettelægge udøvelsen af samværsretten.

De problemer, som medlemmet henviser til, vedrører fuldbyrdelsen af samværsretten og således de nationale
myndigheders anvendelse af den nationale lovgivning.

Inden for sit kompetenceområde yder Kommissionen sin indsats inden for rammerne af forordning (EF) nr.
2201/2003 for at sikre den bedst mulige anvendelse af denne forordning. I henhold til forordningens artikel
58 mødes centralmyndighederne, der er ansvarlige for gennemførelsen af forordningen i de enkelte
medlemsstater, regelmæssigt. Centralmyndighedernes seneste møde fandt sted den 2. marts 2010. I den
forbindelse blev der afholdt bilaterale møder mellem centralmyndigheder med henblik på at behandle
verserende sager. Deltagerne bedømte dette initiativ til at være en succes, og initiativet vil sandsynligvis blive
gentaget på de kommende møder. Kommissionen bifalder også alle medlemsstaternes initiativer vedrørende
udveksling og samarbejde mellem medlemsstaterne inden for dette område.

Kommissionen har tidligere undersøgt spørgsmålet om påstået forskelsbehandling af ikketyske forældre,
der af de tyske myndigheder forpligtes til at kommunikere med deres børn på tysk alene på visse møder, der
arrangeres og overvåges af Jugendamt.

De tyske myndigheder fremsendte deres skriftlige bemærkninger om disse sager til Udvalget for
Andragender(21)og til Kommissionen. I henhold til disse bemærkninger varetager de tyske myndigheder
først og fremmest barnets tarv i alle spørgsmål vedrørende børn. Ifølge de tyske myndigheder er det muligt
at samværsretten udøves under overvågning for at beskytte et barn mod risikoen for at blive bortført og mod
negative påvirkninger osv. I disse tilfælde kan det ekstraordinært kræves, at der udelukkende må tales tysk,
idet de tyske myndigheder ville blive påført en stor ekstraudgift. Et totalforbud mod kontakt med en forælder
kan ligeledes komme på tale med henblik på at varetage barnets tarv.

*
*     *

Spørgsmål nr. 50 af Ryszard Czarnecki (H-0223/10)

Om: Respekt af kvinders og religiøse mindretals rettigheder i Pakistan

Kristne i Pakistan har demonstreret i Europa mod forfølgelse af kvinder og religiøse mindretal i Pakistan.
Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at sikre respekt af kvinders og religiøse mindretals
rettigheder i Pakistan?

(20) Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse
af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr.
1347/2000, EUT L 338 af 23.12.2003.

(21) Andragende 38/2006.
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Svar

(EN) EU følger nøje situationen med hensyn til kvinders og religiøse mindretals rettigheder i Pakistan.

EU har konsekvent anvendt sin politiske dialog med Pakistan til at tage menneskerettighedsspørgsmål op,
og der er blevet foretaget en række diplomatiske henvendelser. Dette er siden 2007 blevet suppleret med
dialogen om menneskerettigheder inden for rammerne af samarbejdsaftalen med Pakistan, som indeholder
bestemmelser om en regelmæssig tovejsdialog om regeringsførelse og menneskerettigheder. EU har fastholdt,
at kvinders og mindretals rettigheder skal overholdes.

Der er opnået nogle resultater med hensyn til institutionelle fremskridt på menneskerettighedsområdet i
Pakistan, herunder især oprettelsen af et ministerium for menneskerettigheder, et ministerium for mindretal
og fremskridt i retning af nedsættelsen af en uafhængig national menneskerettighedskommission. Indførelsen
af kønskvoter for kvinder i forbunds- og provinsparlamenterne i 2002 har bidraget til en forøgelse af kvinders
deltagelse i de demokratiske institutioner i Pakistan.

Det er imidlertid nødvendigt, at Pakistan videreudvikler sine bestræbelser på at øge integrationen af kvinder
og religiøse mindretal i de sociale, økonomiske og politiske strukturer. Der findes fortsat adskillige love,
hvori kvinder forskelsbehandles, og dette er i strid med de garantier, som er indeholdt i Pakistans forfatning,
og begrænser adgangen til domstolsprøvelse for kvinder i Pakistan.

EU har gentagne gange taget spørgsmålet om den fortsatte anvendelse af blasfemilovene op over for Pakistans
regering som led i denne menneskerettighedsdialog. Selv om der er tale om absolutte tal, er hovedparten af
dem, der tiltales i medfør af disse love, muslimer, men blasfemilovene er ofte blevet anvendt mod religiøse
mindretal, og falske anklager er blevet fremsat som en måde at klare personlige mellemværender på eller for
personlig vindings skyld.

Det seneste møde i Den Blandede Kommission Pakistan-EU fandt sted den 25. marts 2010 efter et møde i
et underudvalg om regeringsførelse, menneskerettigheder og migration, der blev afholdt den 24. marts. Ved
denne lejlighed blev situationen for kvinder og religiøse mindretal i Pakistan drøftet. EU agter ligeledes at
tage disse spørgsmål op på det kommende topmøde med Pakistan den 4. juni 2010.

Med hensyn til finansiering yder EU små tilskud til lokale ngo'er i Pakistan, der beskæftiger sig med
menneskerettigheder og demokratisering, inden for rammerne af Det Europæiske Instrument for Demokrati
og Menneskerettigheder (EIDHR).

I denne forbindelse er der blevet indgået forpligtelser for midler til finansiering af projekter om emner, der
omfatter vold mod kvinder og børn, adgang til domstolsprøvelse, styrkelse af kvinders deltagelse i politik,
fremme af arbejdstagerrettigheder, mediernes rolle i demokratiseringsprocessen, menneskehandel, sexchikane
på arbejdspladsen, reform af retssystemet med hensyn til ungdomskriminalitet, mindretalsrettigheder,
afskaffelse af tortur og formidling af rehabilitering for ofre herfor, sensibilisering af civilsamfundet med
hensyn til menneskerettigheder og kapacitetsopbygning i ngo'er, der beskæftiger sig med dette.

*
*     *

Spørgsmål nr. 51 af Laima Liucija Andrikienė (H-0226/10)

Om: Finansiering af Aid-for-Trade-programmerne

EU gav i 2005 tilsagn om at ville afsætte 2 mia. EUR. til forskellige Aid-for-Trade-relaterede programmer.
Som ordfører for Udvalget om International Handels udtalelse om udarbejder om Udviklingsudvalgets
betænkning om de fremskridt, der gøres med hensyn til opfyldelse af millenniumudviklingsmålene:
midtvejsevaluering som forberedelse til FN's møde på højt plan i september 2010 anmoder jeg Kommissionen
om at oplyse, hvorvidt dette mål er blevet opfyldt, og hvilke specifikke budgetposter der anvendes til at
finansiere de nævnte programmer.

Kan Kommissionen desuden oplyse størrelsen på de samlede bevillinger, der afsættes til opfyldelse af
millenniumudviklingsmålene? Hvad er egentlig proceduren til at sikre, at midlerne når frem til de mest
trængende? Kan Kommissionen nævne eksempler på projekter, der er blevet gennemført for at forbedre
handelskapaciteten i udviklingslandene?
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Svar

(EN) Handel kan udgøre et kraftfuldt værktøj til forbedring af fattige menneskers levevilkår. Gennem øget
beskæftigelse og lønninger samt øgede statslige skatteindtægter og en nedbringelse af de sociale udgifter kan
handel bidrage til opnåelsen af milleniumudviklingsmålene. Dette er baggrunden for, at EU og medlemsstaterne
har forpligtet sig til at øge Aid-for-Trade-indsatsen.

Den 15. oktober 2007 vedtog EU og medlemsstaterne EU's Aid-for-Trade-strategi. Formålet med denne
strategi, som er et initiativ, der er udviklet af EU og medlemsstaterne i fællesskab, er at bistå alle udviklingslande,
herunder især de mindst udviklede lande, med at blive bedre integreret i den regelbaserede
verdenshandelsordning og at anvende handel mere effektivt til at bekæmpe fattigdom.

Kommissionen har overvåget gennemførelsen af strategien, siden den blev vedtaget, og har netop offentliggjort
sin tredje overvågningsrapport, der omhandler EU's og medlemsstaternes fremskridt på dette område og
indeholder en analyse af Aid-for-Trade-strømmene i 2008. Det fremgår af denne rapport, at EU's og
medlemsstaternes fælles bestræbelser med hensyn til Aid-for-Trade nu begynder at bære frugt med hensyn
til både øget politisk aktivitet i EU og medlemsstaterne og øgede Aid-for-Trade-strømme til udviklingslandene.

I 2005 forpligtede EU og medlemsstaterne sig til at øge deres årlige handelsrelaterede bistand, der er en
underkategori i den samlede Aid-for-Trade, til 2 mia. EUR. inden 2010. Det fremgår af dette års rapport, at
dette mål allerede er nået.

De væsentligste stigninger ses inden for det bredere perspektiv af Aid-for-Trade, herunder transport og energi,
de produktive sektorer og handelsrelaterede tilpasninger. Det fremgik af rapporten fra sidste år, at EU's og
medlemsstaternes Aid-for-Trade beløb sig til i alt 7 mia. EUR. i 2007. De nye tal viser væsentlige yderligere
stigninger i 2008 fra såvel EU som medlemsstaterne til i alt 10,4 mia. EUR. EU er derfor fortsat den største
yder af Aid-for-Trade på verdensplan.

EU's Aid-for-Trade finansieres over Den Europæiske Udviklingsfonds nationale og regionale rammebeløb
og intra-AVS-rammebeløb samt over EU-budgettet. På nær en lille budgetpost vedrørende multilaterale
Aid-for-Trade-aktiviteter og nogle specifikke ressourcer, der var blevet hensat til støtte til tilpasning vedrørende
sukker og bananer, er midlerne generelt ikke øremærket Aid-for-Trade-aktiviteter fra begyndelsen, men
bevilges til disse sektorer i samarbejde med partnerlande i overensstemmelse med de sædvanlige
programmeringsprocedurer. Den fuldstændige overvågningsrapport for 2010 om Aid-for-Trade kan findes
v i a  f ø l g e n d e  l i n k :
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF" \o
"blocked::http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF"
.

Kommissionen foretager ikke en direkte benchmarking af midler til opnåelse af milleniumudviklingsmålene.
Fordelingen på sektorer af vores støtte til udviklingssamarbejde er resultatet af den fælles programmering,
vi har gennemført i samarbejde med vores partnerlande. Resultatet afspejler vores partneres prioriteringer
samt Kommissionens forsøg på at maksimere merværdien af sin intervention og opnå en bedre
arbejdsfordeling i samarbejdet med EU's medlemsstater og andre bidragydere. Desuden kan resultaterne
med hensyn til milleniumudviklingsmålene opnås på forskellige måder, herunder navnlig gennem
budgetstøtte, hvor udbetalinger knyttes til resultatindikatorer i de sektorer, der er omfattet af
milleniumudviklingsmålene (uddannelse og sundhed, men ligeledes mere generelt, bekæmpelse af fattigdom).
Milleniumudviklingsmålene kan ligeledes påvirkes gennem investeringer i andre sektorer (vand og sanitet,
udvikling af landdistrikter, forvaltning osv.), og Kommissionen er også meget opmærksom herpå.

Med henblik på at øge vores partneres og de øvrige bidragyderes opmærksomhed og fremskynde opnåelsen
af milleniumudviklingsmålene vedtog Kommissionen den 21. april 2010 en handlingsplan vedrørende
milleniumudviklingsmålene, der indeholder eksempler på EU-finansierede projekter, og som kan findes via
dette link:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/145&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

*
*     *
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Spørgsmål nr. 52 af Georgios Toussas (H-0227/10)

Om: Afskaffelse af "cabotage"-restriktionerne: virkningerne for skibenes besætninger og turismen

Gennemførelsen af forordning 3577/92(22) om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser
inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads), der afskaffede "cabotage"-restriktionerne som
led i en fuldstændig liberalisering af markederne, har alvorlige følger for skibsbesætninger og små og
mellemstore turismevirksomheder i Grækenland. EU’s og PASOK- og ND-regeringernes argumenter om, at
den frie konkurrence vil være til gavn for arbejdstagerne, viste sig at være falske. Skibsrederne har forhøjet
billetpriserne og fragtgebyrerne drastisk, mens de statstilskud, som de modtog i perioden 2003-2010, er
tidobledes. Shippingselskaber har afskediget tusindvis af søfolk og erstattet dem med udenlandske
arbejdstagere uden rettigheder med hensyn til arbejdsvilkår og uden rettigheder fastlagt ved kollektiv
overenskomst. Nu bebuder PASOK-regeringen og EU fuldstændig afskaffelse af restriktionerne for
"cabotagesejlads" for alle krydstogtskibe, hvilket vil ramme arbejdstagerne i denne sektor endnu hårdere. Et
karakteristisk tilfælde er krydstogtskibet "Zenith", der sejler under maltesisk flag, og som beskæftiger 613
søfolk fra 27 forskellige lande, hovedsagelig tredjelande, der ikke er forsikrede og står uden rettigheder med
hensyn til løn og arbejdsvilkår samt uden rettigheder fastlagt ved kollektiv arbejdsoverenskomst samtidig
med, at der i Grækenland og andre EU-medlemsstater er tusindvis af arbejdsløse.

Anerkender Kommissionen, at afskaffelsen af restriktionerne for cabotagesejlads for krydstogtskibe gavner
shippingselskaberne og ikke arbejdstagerne?

Svar

(EN) Der bør skelnes mellem fast færgesejlads til øer og krydstogter. I henhold til forordningen om
cabotagesejlads kan medlemsstaterne kræve, at skibe, der sikrer fast passagerfart til øer, bemandes med
EU-besætninger, og dette er tilfældet i Grækenland. Færgeselskaberne beskæftiger derfor ikke søfolk fra
tredjelande, og spørgerens bekymringer synes at være ubegrundede i denne henseende.

Det er muligt, at græske besætningsmedlemmer er blevet erstattet med søfolk fra tredjelande, når det drejer
sig om krydstogtskibe, hvor det samlede antal søfolk, der er ansat, imidlertid er meget lavere, end det er
tilfældet for færger.

Med hensyn til skibet "Zenith", der sejler under maltesisk flag, er de afgivne oplysninger ikke tilstrækkelige
til, at der kan foretages en vurdering af, hvorvidt der er tale om en overtrædelse af EU-bestemmelserne eller
ej. Spørgeren er velkommen til at fremlægge mere detaljerede oplysninger i en formel klage til Kommissionen.

*
*     *

Spørgsmål nr. 53 af Pat the Cope Gallagher (H-0228/10)

Om: EU-budgetstøtte til idrætten

Hvilke nye budgetstøtteforanstaltninger vil Kommissionen træffe til fordel for idrætsinitiativer i
medlemsstaterne, nu da Lissabontraktaten er trådt i kraft?

Svar

(EN) Efter ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der giver EU ny kompetence
til at støtte medlemsstaternes aktiviteter inden for idrætsområdet, agter Kommissionen i løbet af i år at foreslå
nye initiativer, der højst sandsynlig vil blive i form af en politisk meddelelse om fastlæggelse af en ramme
for et samarbejde på EU-plan inden for idrætsområdet og et forslag om tilskyndelsesforanstaltninger til støtte
for dette samarbejde.

På denne baggrund er høringen af de relevante parter allerede blevet indledt og vil blive intensiveret yderligere
i løbet af de kommende måneder. Efter denne høringsfase og ved udløbet af den indeværende treårsperiode
med forberedende foranstaltninger (2009-2011) vil Kommissionen være i stand til at foreslå nye
tilskyndelsesforanstaltninger, som skal iværksættes i 2012. Disse nye foranstaltninger vil være i
overensstemmelse med traktatens mål og samtidig med medlemsstaternes og idrætssammenslutningernes
kompetenceområder. Formålet med foranstaltningerne vil være at støtte tværnationale projekter, der lanceres

(22) EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7.
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af offentlige organer eller organisationer i civilsamfundet, og som fremmer netværk og udveksling af god
praksis inden for idrætten.

Den form for udfordringer, som Europa står overfor, betyder at en samordnet indsats vil give de nationale
initiativer europæisk merværdi. Kommissionens forslag vil imødekomme behovet for konkrete
foranstaltninger til støtte for de relevante parter, herunder især idrætsorganisationer, som ikke er omfattet
af målgruppen for allerede eksisterende programmer på europæisk plan. De nye tilskyndelsesforanstaltninger
vil ligeledes bidrage til, at EU kan opfylde sine mål inden for andre politikområder, som f.eks. uddannelse,
sundhed og social integration.

I Kommissionens forslag skal der tages højde for det eksisterende råderum i EU's gældende finansielle ramme,
som er meget begrænset. De ovennævnte høringer vil gøre det nemmere for Kommissionen at fastlægge
prioriteringsrækkefølgen inden for de områder, der kan blive tilgodeset gennem Kommissionens første
tilskyndelsesforanstaltninger.

*
*     *

Spørgsmål nr. 54 af Lena Ek (H-0230/10)

Om: Kommissionens tiltag til EU-foranstaltninger til kontrol med hormonforstyrrende kemikalier
- virksomheder og sikrere alternativer til bisphenol A

Detailhandlere og producenter af babyprodukter over hele verden er i gang med at erstatte det kemiske stof
bisphenol A (BPA), som anvendes i produktionen af polycarbonatplast og er kendt for sine
hormonforstyrrende egenskaber. Den formodede skadevirkning fra stoffet er størst i relation til stofskifte,
fertilitet og neuralrørsudvikling. Polycarbonat er almindeligt forekommende i konservesdåser og
drikkevarebeholdere og i en bred vifte af plastprodukter såsom mobiltelefoner, computere og medicinsk
udstyr.

Hvordan agter Kommissionen at tilskynde EU-virksomheder til at være blandt de første til at anvende og
udvikle sikrere alternativer og samtidig sikre EU’s konkurrenceevne?

Svar

(EN) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er i øjeblikket i færd med at gennemgå en
undersøgelse om udviklingsmæssige virkninger af Bisphenol A og gennemgår desuden den nyeste litteratur
i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande
bestemt til kontakt med fødevarer og Kommissionens direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande.
Inden udgangen af maj 2010 vil EFSA give Kommissionen et ajourført overblik over sikkerheden i forhold
til Bisphenol A som et supplement til de foreliggende udtalelser.

Når EFSA's udtalelse foreligger, vil der blive truffet en afgørelse om de næste skridt inden for rammerne af
den ovennævnte lovgivning.

Det har høj prioritet at udvikle sikre alternativer for genstande inden for rammerne af forordning (EF) nr.
1935/2004 og direktiv 2002/72/EF, som er hovedkilden til Bisphenol A, som spædbørn og børn udsættes
for. I denne forbindelse har Kommissionen allerede taget kontakt til plastindustrien for at opfordre den
kraftigt til at overveje anvendelsen af alternative plastmaterialer, der er bestemt til kontakt med fødevarer,
som erstatning for Bisphenol A.

Begrænsninger for kemikalier i andre forbrugerprodukter end materialer og genstande bestemt til kontakt
med fødevarer er reguleret i Afsnit VIII og bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1907/2006 registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). På
nuværende tidspunkt omfatter REACH ingen begrænsninger vedrørende Bisphenol A, da det i en omfattende
risikovurdering, der blev gennemført inden for rammerne af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering
af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer, der blev offentliggjort i 2003 på webstedet for Det
Europæiske Kemikalieagentur, og i en ajourføring af denne vurdering, der blev offentliggjort i april 2008,
blev konkluderet, at det ikke var nødvendigt at fastlægge begrænsninger(23). Resultaterne af EFSA's
gennemgang af sikkerheden med hensyn til Bisphenol A kan omfatte yderligere oplysninger, der skal tages
i betragtning, inden for rammerne af de procedurer, der er beskrevet i REACH.

(23) Rapporterne findes på: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ora, EINECS Number 201-245-8.

20-05-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA98



Med hensyn til det bredere spørgsmål om hormonforstyrrende stoffer er Kommissionen i færd med at
gennemføre en omfattende undersøgelse, der afsluttes i efteråret 2011, og som kommer til at indholde en
sammenfatning af alle de nyeste videnskabelige oplysninger. Konklusionerne fra denne undersøgelse vil
blive taget i betragtning i forbindelse med en revision af det gældende fællesskabsprogram om
hormonforstyrrende stoffer.

*
*     *

Spørgsmål nr. 55 af Silvana Koch-Mehrin (H-0239/10)

Om: Budgetgennemgang

Den budgetrevision, der var blevet ønsket af Rådet og Parlamentet i 2006, blev igangsat af Kommissionen i
2007 (SEC(2007)1188). Parlamentet og Rådet opfordrede Kommissionen til "at foretage en fuldstændig,
vidtgående gennemgang af alle aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik, og indtægter,
herunder Det Forenede Kongeriges rabatordning, og aflægge rapport i 2008-2009" (...) idet man forbereder
grundlaget for en ny enighed om, hvilken retning EU's udgiftspolitikker skal tage, således at de kan tage
udfordringerne i de næste 10 år og senere op.

Denne budgetgennemgang ser nu ikke ud til at blive færdig, før den flerårige finansielle ramme (FFR) bliver
foreslået i første kvartal af 2011, fordi kommissionsformand Barroso ønsker en forudgående aftale om EU
2020 strategien, der er på dagsordenen for Det Europæiske Råds møde i juni 2010.

Det er afgørende at fastlægge Parlamentets rolle vedrørende EU 2020 i forbindelse med budgetgennemgangen
eller andre veje til budgetreformen før den næste FFR. Kan Kommissionen bekræfte, at der bliver en procedure
med en budgetgennemgang, der inddrager Parlamentet som tidligere fastlagt og i overensstemmelse med
traktaten?

Svar

(EN) Nu, hvor den nye Kommission har fastlagt sine politiske prioriteringer i Europa 2020-strategien og
Kommissionens arbejdsprogram, kan det bekræftes, at dokumentet om budgetrevision vil foreligge i tredje
kvartal 2010.

Kommissionen har haft særdeles givtige drøftelser med Parlamentet om alle budgetaspekter og ønsker at
fortsætte denne grundige dialog med Parlamentet om de kommende retningslinjer for EU-budgettet.

I denne fase er det af afgørende betydning, at der kan opnås enighed mellem institutionerne og med
medlemsstaterne om den bedste metode til at afspejle de politiske prioriteringer i EU-budgettet. Dette
indebærer, at der skal foretages en analyse af, hvilke områder der vil udløse den største europæiske merværdi,
og at der skal træffes valg, hvilket er særlig nødvendigt i denne periode med alvorlige økonomiske og
budgetmæssige vanskeligheder.

Dokumentet om revisionen af budgettet for 2010 vil blive anvendt som et forberedende dokument i
drøftelserne om de fremtidige finansielle overslag. Det vil ligeledes være en lejlighed til at fremlægge de
grundlæggende principper, der bør anvendes som retningslinjer for den langsigtede budgetreform.

Det er endvidere Kommissionens opfattelse, at en fuldstændig inddragelse af Parlamentet ikke blot er
nødvendig, men derimod af helt afgørende betydning for, at dette kan lykkes.

*
*     *
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