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1. Åbning af mødet

(Mødet åbnet kl. 09.00)

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

3. Modtagne dokumenter: se protokollen

4. Tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile
vejtransportaktiviteter (forhandling)

Formanden. – Første punkt på dagsordenen er betænkning af Edit Bauer for Udvalget om Beskæftigelse og
Sociale Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/15/EF
om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (KOM(2008)0650
– C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)) (A7-0137/2010).

Edit Bauer, ordfører. – (HU) Fru formand! Formålet med det fremlagte forslag er at ændre direktiv 2002/15/EF
i forhold til social beskyttelse. Kommissionens forslag berører tre emner, nemlig undtagelse af selvstændige
chauffører fra direktivets anvendelsesområde, en mere præcis definition af natarbejde og støtte til anvendelse
af lovgivningen. Selve direktivet og ændringen af det er af supplerende art og gælder kun for køretøjer over
3,5 t i lighed med andre bestemmelser, der gælder vejtransportaktiviteter. Det kan således ikke udvides til at
omfatte førere af mindre erhvervskøretøjer. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender stemte imod
ændringsforslaget (med 30 stemmer mod 19).

Der opstod flere misforståelser, mens ændringsforslaget blev udarbejdet. Jeg vil gerne berøre nogle af disse,
som kan have påvirket enkelte medlemmer af Parlamentet. For det første er eksperter på området enstemmigt
nået frem til den konklusion, at det ikke vil øge færdselssikkerheden, hvis Kommissionens forslag afvises,
og direktivets anvendelsesområde således udvides til også at omfatte selvstændige chauffører. De tilgængelige
statistikker og undersøgelser vedrørende ulykker viser, at kun 6 % af ulykkerne skyldes lastbilchaufførerne,
og træthed anføres kun som årsag i 0,06 % af tilfældene. Køretiden, som har stor indvirkning på
færdselssikkerheden, reguleres i øvrigt af anden lovgivning, nemlig forordning (EF) nr. 561/2006, som også
gælder selvstændige chauffører. Den ekstra tid, der bruges på af- og pålæsning, kan ikke betragtes som en
væsentlig del af arbejdstiden, da lovgivningen ikke gælder f.eks. ture på under 100 km. For det andet frygter
fagforeningerne, at selvstændige chauffører risikerer at arbejde i helt op til 86 timer, hvis deres arbejdstid
ikke reguleres.

Forordningen omfatter strenge krav vedrørende køretid. Denne begrænses til 45 timer om ugen i to på
hinanden følgende uger, og den må ikke overstige 56 timer i en enkelt uge. Dette registreres præcist af digitale
fartskrivere. Forordningen rummer desuden detaljerede bestemmelser om hviletider. Den påståede risiko
for arbejdsuger på 86 timer er således en antagelse, som ikke understøttes af statistiske data eller undersøgelser.
For det tredje ville Kommissionens forslag begrænse direktivets anvendelsesområde til ansatte og "falske"
selvstændige chauffører. Hidtil har der ikke været nogen lovgivning, der regulerer selvstændige
erhvervsdrivendes arbejdstid. Begrænsning af arbejdstiden er et vigtigt middel til social beskyttelse af ansatte.
Men når det handler om selvstændige chauffører, er arbejdsgiver og arbejdstager én og samme person, og
det ville være en vidtgående foranstaltning at beskytte private transportører mod dem selv. For det fjerde
gælder det, at når argumenterne slipper op, afsløres det reelle motiv, nemlig social dumping. Lad Dem ikke
forvirre af udtrykket, for selvstændige chauffører og små virksomheder kan være lige så ubehagelige
konkurrenter som selvstændige chauffører, der ankommer fra nye medlemsstater.

Desværre oplever jeg, at sagen om den berygtede "polske blikkenslager" igen plager os. Jeg vil gerne sige lidt
om et fænomen på det fælles arbejdsmarked, som vi hverken kan eller skal behandle udelukkende i forhold
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til området for vejtransport. Her taler jeg om "falske" selvstændige, som her i Europa udgør et reelt problem,
der har en negativ indvirkning på konkurrencen og arbejdsmarkedet. Det er dette problem, som skal løses,
og det udtrykte man klare forventninger til i ændringsforslaget.

Ændringsforslag 30, som blev fremlagt på vegne af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater), Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, De Europæiske Konservative og
Reformister samt Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati, er baseret på Kommissionens forslag og
støttes af Rådet, som jeg gerne vil takke for opbakningen. Vi stemmer om ændringsforslagets enkelte afsnit
hver for sig. Jeg vil gerne tilføje, at vi som kompromisløsning foreslår, at det tillades den enkelte medlemsstat
at udvide direktivets anvendelsesområde, så det også omfatter selvstændige chauffører.

Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Parlamentet forhandler i dag om et særdeles
vanskeligt og følsomt emne. Spørgsmålet er, hvorvidt iværksættere i form af selvstændige chauffører skal
være omfattet af direktivet om vejtransportarbejderes arbejdstid.

Hvis vi lod direktivet omfatte disse iværksættere, ville det danne præcedens og være en klar afvigelse i forhold
til det generelle arbejdstidsdirektiv. Dette direktiv regulerer kun ansattes arbejdstid og ikke selvstændiges.
Spørgsmålet om medtagelse af selvstændige chauffører er blevet drøftet i lang tid. Først forsøgte man i
1990'erne gennem samråd mellem arbejdsmarkedets parter, men uden resultat. Senere formåede lovgiverne
ikke at nå en konklusion efter fire års drøftelser fra 1998 til 2002, og derfor anmodede man Kommissionen
om en grundig konsekvensanalyse. Kommissionen har nu foretaget både undersøgelser og en
konsekvensanalyse, som klart viser, at dette direktiv ikke er det rette middel til løsning af transportpolitiske
spørgsmål vedrørende bl.a. færdselssikkerhed og konkurrencevilkår, men at håndhævelse i forhold til
ikke-selvstændige er et reelt problem. Dette antydes også i Kommissionens forslag.

Jeg vil gerne give udtryk for min dybe respekt for Deres ordfører, fru Bauer, som har gjort en fremragende
indsats. Jeg er meget glad for at se, at ordføreren deler Kommissionens bekymring over den mangelfulde
håndhævelse af bestemmelserne og det generelle problem med "falske" selvstændige, og jeg sætter stor pris
på fru Bauers konstruktive forslag. Jeg mener, at ordførerens ændringsforslag rummer potentiale for at
beskytte arbejdstagerne endnu bedre mod udnyttelse fra arbejdsgivernes side.

Et område, hvor Europa bestemt har behov for at gøre en øget indsats, er i forhold til de såkaldt falske
selvstændige chauffører – altså de chauffører, som formelt er uafhængige, men som i praksis er ansat af et
selskab, som giver dem ordrer og betaler dem. Både Kommissionens forslag og ordførerens ændringsforslag
sender et klart signal til branchen om, at fænomenet med falske selvstændige ikke vil blive tolereret, og at
lovgiverne vil være opmærksomme på at gennemføre disse bestemmelser i praksis overalt i Europa.

Hvad angår færdselssikkerheden, vil jeg gerne understrege, at arbejdstid ikke må forveksles med køretid.
Situationen har ændret sig radikalt siden 1998, når det gælder køretiden. Som De ved, har Parlamentet
sammen med Rådet vedtaget nye køretidsbestemmelser, indført moderne og pålideligt, digitalt
registreringsudstyr og vedtaget et særligt direktiv om håndhævelse. Dagens forhandling vedrører ikke
færdselssikkerhed. Der er absolut intet i de statistikker og undersøgelser, som Kommissionen har forelagt
Parlamentet, der antyder, at det vil øge færdselssikkerheden at medtage selvstændige chauffører.

Nu, hvor vi håber på snart at komme os over den økonomiske krise, vil det ikke være hensigtsmæssigt at
lægge yderligere administrative og økonomiske byrder på de små og skrøbelige virksomheder, som har
formået at overleve den økonomiske recession. I stedet for at øge bureaukratiet over for iværksætterne har
Europa behov for et arbejdstidsdirektiv, som sikrer reel beskyttelse af de ansatte og selvstændige chauffører,
som har behov for denne beskyttelse.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Fru formand! Min bemærkning til forretningsordenen vedrører Parlamentets
adfærdskodeks i forhold til forhandlingerne i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure. Jeg
forstår ikke, hvordan Kommissæren kan tale om en aftale med Parlamentet, når han kun har talt med et
enkelt medlem – et medlem, som reelt ikke har fået noget mandat fra det relevante udvalg til at forhandle
det, som her betegnes som en sund aftale.

Hr. kommissær! De lader hånt om denne institutions forretningsorden. Det giver os ret til at rejse spørgsmålet
om, hvordan man opererer i den institution, som De repræsenterer.

Formanden. – Det var ikke en bemærkning til forretningsordenen. De har fået taletid senere i forhandlingen.
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Thomas Mann, for PPE-Gruppen. – (DE) Fru formand! På vegne af Det Europæiske Folkepartis Gruppe
(Kristelige Demokrater) vil jeg gerne takke fru Bauer for hendes betænkning og for hendes enestående arbejde
i de seneste måneder.

Det grundlæggende spørgsmål er, om der for første gang nogensinde skal fastsættes regler for arbejdstiden
blandt selvstændige erhvervsdrivende i transportsektoren. Kommissionen siger nej, næsten alle
medlemsstaterne siger nej, og størstedelen af min gruppe siger nej. Hvis vi lod direktivet omfatte selvstændige
chauffører, ville det kun tjene de store virksomheders interesser. Vi har imidlertid behov for at styrke de små
og mellemstore virksomheder.

Vi er nødt til at gøre det klart over for dem, der anfører mangler ved færdselssikkerheden som begrundelse
for at medtage de selvstændige, at køre- og hviletidsbestemmelserne for længst er blevet skærpet. Alle
chauffører – både selvstændige og ansatte – skal hvile i mindst 11 timer i løbet af en periode på 24 timer.
Det er derfor, at vi har digitale fartskrivere, som automatisk registrerer køretiden, og myndighederne fører
kontrol med, at reglerne overholdes.

Jeg var i sin tid Parlamentets ordfører vedrørende fartskrivere. Jeg må takke fru Bauer for hendes arbejde med
at forhindre, at reglerne udvides til at omfatte køretøjer på under 3,5 t. Digitalt kontroludstyr i alle
erhvervskøretøjer i EU ville medføre tidkrævende og bekostelige dokumentationsforpligtelser. Vi ønsker
mindre bureaukrati, ikke mere.

Jeg anbefaler derfor, at Parlamentet støtter det kompromis, som ordføreren har indgået med andre grupper.

Stephen Hughes, for S&D-Gruppen. – (EN) Fru formand! Min gruppes holdning har været den samme hele
tiden. Og min holdning som ordfører har været den samme siden 2002, hvor vi først foreslog at medtage
selvstændige og uafhængige chauffører. Vi er fortsat overbevist om, at der er behov for dette, og jeg håber
derfor virkelig, at vi ved afstemningen i morgen kan enes om forslaget om at afvise Kommissionens forslag,
lige som vi gjorde på plenarmødet sidste forår og i Beskæftigelsesudvalget i marts.

Vi er meget kede af den forvirring, som ordføreren synes at have oplevet ved varetagelsen af hendes mandat.
I stedet for at repræsentere og fremme synspunkterne hos et stort flertal af medlemmerne af Parlamentets
Beskæftigelsesudvalget har hun aktivt arbejdet på at fremme Kommissionens og Rådets synspunkt. Som
fru Berès sagde, har de andre institutioner overhovedet ikke udvist loyalt samarbejde, men i stedet gjort sig
store anstrengelser for at undergrave Beskæftigelsesudvalgets meget tydelige henstilling til plenarforsamlingen
om at afvise Kommissionens forslag.

En træt chauffør er en farlig chauffør, uanset om han er selvstændig eller ansat. Vi må ikke gøre vejtrafikken
mere risikabel, end den allerede er. Her til formiddag har ordføreren endnu en gang skabt forvirring med
hensyn til begreberne køretid og arbejdstid. Under den nuværende ordning er det ikke svært for en selvstændig
– en "falsk" selvstændig – chauffør at køre i 86 til 95 timer om ugen. Måske ikke hver uge, men én uge rummer
farer nok i sig selv. Hvis Kommissæren betvivler disse tal, kan han når som helst besøge mig og få
dokumentation. Jeg har tallene fra folk, som arbejder i branchen. Dette er en kendsgerning. Vi må afvise
Kommissionens forslag.

Marian Harkin, for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Først vil jeg gerne takke ordføreren, fru Bauer, for
hendes store arbejdsindsats.

Det centrale spørgsmål, som vi beskæftiger os med i denne betænkning, er, hvorvidt selvstændige chauffører
skal omfattes af arbejdstidsdirektivet. Det er vigtigt at huske på, at alle chauffører, både ansatte og selvstændige,
er omfattet af køretidsbestemmelserne fra 2006, som regulerer både deres køretid, pauser og hviletid.
Spørgsmål vedrørende færdselssikkerhed behandles således tilstrækkeligt i det direktiv, og hvis nogen ikke
er enig heri, må vi se nærmere på køretidsdirektivet.

Der findes ingen data, som kæder antallet af ulykker sammen med professionelle chaufførers arbejdstid, og
heller ingen data, hvor man skelner mellem ansatte og selvstændige chauffører. Derfor har vi ingen data, der
danner grundlag for en beslutning om at medtage selvstændige chauffører. Lovgivningen må baseres på
pålidelige data, og påstandene om selvstændige chauffører, der arbejder 86 timer om ugen og forårsager
ulykker, er blot en skræmmekampagne, som ikke er baseret på pålidelige data.

Hvis dette direktiv udvides til at omfatte selvstændige, vil det være stort set umuligt at håndhæve. Det kan
jo ikke være meningen, at vi skal have en hær af kontrollører, der kigger de selvstændige over skulderen for
at se, om de udfører deres primære arbejde eller løser generelle administrative opgaver. I henhold til direktivet
er arbejdstiden det tidsrum, hvor en selvstændig er på sin arbejdsplads. Denne defineres i direktivet som
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virksomhedens primære forretningssted, herunder dens forskellige sekundære forretningssteder. Vil man
betragte en selvstændig chaufførs kontor hjemme i kælderen som vedkommendes arbejdsplads, og hvem
skal håndhæve bestemmelserne? I øvrigt er der problemer i forhold til selvstændiges konkurrenceforhold,
men disse tager man ikke hånd om i direktivet. I mit hjemland løser vi faktisk denne problemstilling meget
effektivt gennem skattesystemet.

Til slut vil jeg sige, at hvis vi afviser Kommissionens forslag, ender vi med at få dårlig lovgivning. Direktivet
er uhensigtsmæssigt og vil ikke opfylde målsætningerne. Det vil derimod lægge yderligere bureaukratiske
byrder på SMV'erne, som allerede kæmper bravt i de fleste lande og navnlig i mit hjemland, Irland. Direktivet
kan ikke håndhæves, og dermed er det absurd.

Emilie Turunen, for Verts/ALE-Gruppen. – (DA) Fru formand! Kære kolleger! Den sag, vi diskuterer i dag,
handler om et helt fundamentalt spørgsmål: Vil vi i Europa-Parlamentet sikre et socialt Europa med fair
konkurrence og med anstændige arbejdsvilkår? Eller vil vi lade tilfældighederne og markedet råde i en stadig
mere presset transportbranche? For os Grønne og for Beskæftigelsesudvalget her i Parlamentet er der ikke
nogen tvivl. Vi ønsker, at selvstændige chauffører skal inkluderes i direktivet om arbejdstid. Vi afviser altså
Kommissionens forslag om at ekskludere de selvstændige, og det gør vi af følgende tre grunde: For det første
er selvstændige nødt til at være dækket af arbejdstidsreglerne, for at vi kan sikre Europas trafiksikkerhed.
Med en tonstung lastbil i ryggen er det altså helt centralt at sætte et loft for arbejdstiden for at undgå trætte
chauffører og ulykker. For det andet vil vi sikre en fair konkurrence i transportbranchen. Vi har i de seneste
år set en voldsom vækst i antallet af falske selvstændige. Det har været branchens svar for at undgå
arbejdstidsreglerne. Vi skal som lovgivere ikke lave incitamenter til, at der kommer flere selvstændige i Europa.
Vi skal tværtimod sikre ens regler, så der er en ensartet spillebane. For det tredje vil vi sikre et godt arbejdsmiljø
for alle. Vi ved fra EU-undersøgelser, at selvstændige chauffører er mere syge og mere stressede end chauffører,
der er lønmodtagere. Er det sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt? Det mener vi ikke, at det
er.

Der har været sagt meget om dette direktiv, og der har været sagt mange forkerte ting. Jeg vil gerne gøre op
med to myter. For det første er der myten om administrativt arbejde. Kontorarbejde er altså ikke en del af
reguleringen, og det er meget vigtigt at slå fast. Den myte må vi begrave. For det andet er der myten om
håndhævelse. Jeg har hørt fra kolleger, at det ikke skulle være muligt at håndhæve dette direktiv, og til dem
vil jeg bare sige: Vi har en digital tachograf, der kan måle det. Det gør den i dag for lønmodtagere, så selvfølgelig
kan den også gøre det for selvstændige.

Endelig vil jeg lige sige et par ord til fru Bauer. Jeg har som grøn skyggeordfører været meget skuffet over
den proces, der har kørt i den seneste tid. Fru Bauer har brudt med alle gode regler for forhandling, hun har
brudt med husets ”code of conduct”, og nu kommer hun så med det, hun selv kalder et kompromis. For mig
er det hendes ansvar – det er ikke et kompromis, der gælder for Parlamentet. Det er hendes beskidte forslag,
som hun har lavet sammen med Rådet uden om alle regler.

Jeg vil runde af med at sige, at dette ikke handler om fru Bauers forhandlingsmetoder – det handler om
mennesker, og det handler om, om vi vil sikre ordentlige forhold i en mere presset transportbranche. Det
håber jeg, at alle i Parlamentet vil være med til at bakke op om, når vi skal stemme i morgen.

Peter van Dalen, for ECR-Gruppen. – (NL) Fru formand! Nogle af mine kolleger hævder, at det tjener de
selvstændige chaufførers interesse og færdselssikkerheden at holde den ugentlige arbejdstid på højst 48
timer. Dette er en ufin kampagne, da de selvstændige chauffører under alle omstændigheder fortsat er omfattet
af forordningen om køre- og hviletider. Færdselssikkerheden er på ingen måde truet. Problemet er, at visse
fagforeninger i Sydeuropa frygter, at selvstændige rumænske og bulgarske chauffører snupper alt arbejdet.
Ovennævnte kolleger følger i hælene på fagforeningerne som bævende skødehunde. Det er sagens kerne.

Transportkommissær Kallas ønsker at fritage selvstændige chauffører fra direktivets anvendelsesområde.
Han fortjener vores støtte ved morgendagens afstemning. Hvis han ikke får opbakning, vil den 16. juni være
en sort dag i Europa-Parlamentets historie. Det vil være som at sparke til borgerne, når de ligger ned, og give
dem masser af bureaukrati oven i. Og så beklager vi os over, at stemmeprocenten bliver ved med at falde,
hver gang der udskrives valg.

Ilda Figueiredo, for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Fru formand! Endnu en gang har vi en forhandling, som er
afgørende for beskyttelsen af vejtransportarbejdernes rettigheder og færdselssikkerheden. Det er uacceptabelt,
at Kommissionen siden oktober 2008 har insisteret på at ændre direktivet fra 2002. Kommissionen ønsker
nu, at det ikke længere skal gælde såkaldt selvstændige chauffører. Dette vil forværre arbejdsforholdene for
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alle, navnlig pga. risikoen for, at arbejdstiden øges til et uacceptabelt niveau blot for at give de største
arbejdsgivere i sektoren øget profit.

For eksempel kan såkaldt selvstændige chauffører ende med at arbejde i op til 86 timer om ugen hele året.
Dette ville ikke blot bringe deres egen sundhed og sikkerhed i fare. Det ville også være til fare for alle andre
trafikanters sikkerhed. Desuden ville det tilskynde til social dumping og deregulering af beskæftigelsen på
grund af det øgede antal falske selvstændige chauffører.

På baggrund af argumenter og undersøgelser, der påviser faren ved at vedtage et sådant forslag, har Udvalget
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender allerede afvist det to gange, men desværre har ordføreren med
støtte fra Kommissionen og Rådet insisteret på at forhandle videre om direktivet på egen hånd, som om
udvalgets beslutning aldrig var blevet truffet.

Derfor befinder vi os nu i denne meget alvorlige situation. Et flertal i Parlamentet klart må modsætte sig
denne fremgangsmåde, men kommissæren har allerede sået tvivl i denne sag. Vi anbefaler, at forslaget afvises,
så vi kan afværge denne alvorlige trussel mod arbejdstagernes rettigheder og trafikanternes sikkerhed i EU.

Vi opfordrer således til at afvise Kommissionens forslag og til at overholde direktivet fra 2002, som siden
2009 skulle anvendes i forhold til selvstændige chauffører for at bekæmpe social dumping, beskytte de
berørte arbejdstageres ret til hvile og sunde arbejdsforhold samt øge færdselssikkerheden.

Mara Bizzotto, for EFD-Gruppen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Af hensyn til påstået øget
sikkerhed er der planer om at udvide dette direktivs anvendelsesområde, så det omfatter selvstændige
chauffører.

De fremsatte argumenter er imidlertid vildledende og skadelige. De er vildledende, fordi sikkerheden allerede
garanteres af forordningen fra 2006, og skadelige, fordi konkurrenceevnen hos tusindvis af små selvstændige
virksomheder, som allerede er hårdt ramt af den økonomiske krise, er i fare.

Lad os ikke foregive, at vi ikke er klar over, at de juridiske og tekniske tvister vedrørende direktivet i realiteten
dækker over endnu en magtkamp mellem europæiske centralister, som er klar til at pålægge virksomhederne
en ny og farlig byrde, og fortalerne for et menneskeligt europæisk ansigt, som har fingeren på pulsen, hvad
angår vores medborgeres reelle behov.

Hvis Parlamentet griber ind og lovgiver om tilrettelæggelsen af selvstændige chaufførers arbejdstid, danner
vi en farlig form for præcedens, hvor vi tillader, at EU overtager iværksætterkulturen og det frie initiativ.

Det er på tide at omsætte vores ord i handling. Lad os holde op med at udnytte de små og mellemstore
virksomheder for vores eget bedste. Det er for nemt at hylde udbredt iværksætterkultur, når målet er at finde
effektive strategier til bekæmpelse af krisen, og derefter ofre iværksætterne, når EU-bureaukratiet vil påvise
sin styrke. Jeg modsætter mig den utopiske kamp mellem principper og praktisk gennemførlighed. EU må
ikke trænge sig ind på det private initiativs område, men skal derimod være lydhør over for vores regioner.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE). – (FR) Fru formand! Jeg går ind for at medtage selvstændige chauffører i
direktivforslaget, og derfor afviser jeg både dette forslag fra Kommissionen og Bauer-betænkningen.

Jeg er oprørt over, at man med dette forslag skader de små og mellemstore virksomheders interesser ved at
åbne for unfair konkurrence fra falske selvstændige chauffører. Denne betænkning fører til ulige konkurrence
og vil lade den vokse i takt med antallet af falske selvstændige chauffører.

Forslaget modarbejder også de ansattes interesser. I en tid, hvor vi alle samarbejder om at opbygge et socialt
Europa, fremmer denne betænkning social dumping blandt medlemsstaterne. Det er i modstrid med både
de ansattes og Europas interesser.

Kort sagt er denne betænkning en hån mod færdselssikkerheden. Jeg har haft ansvaret for en region, som
gennemkøres af tung trafik fra hele Europa, og der har været alvorlige ulykker, som har afstedkommet
søgsmål. Vi må ikke glemme disse alvorlige ulykker. Vi skal kunne retfærdiggøre vores beslutning over for
vores medborgere. I øvrigt anmodede to EU-medlemsstater i 2002 EU-Domstolen om at ophæve direktiv
2002/15/EF, fordi det omfatter selvstændige chauffører. Domstolen afviste deres anmodning på grund af
færdselssikkerheden.

Endelig vil jeg sige, at vi har behov for fælleseuropæiske bestemmelser, som gælder alle medlemsstater, da
transportområdet nu om dage er et fælleseuropæisk anliggende. Afstemningen i udvalget gav et klart resultat,
og jeg håber, at det bliver lige så klart ved plenarmødet.
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Alejandro Cercas (S&D). – (ES) Fru formand, hr. kommissær, fru Bauer! Allerførst må jeg udtrykke min
dybe skuffelse over, at De har ført forhandlinger, hvor Parlamentet ikke blev respekteret, og over den måde,
hvorpå De her i dag præsenterer denne forhandling, hvor sandheden omgås meget lemfældigt.

Det er ikke sandt, hr. kommissær, at dette handler om at medtage selvstændige chauffører, for de har været
omfattet siden 2009. Det er Dem, som ønsker at udelade de selvstændige fra direktivet.

Det er heller ikke sandt, at det ikke handler om sundhed og trafiksikkerhed. Det er præcis det, det handler
om. Vi taler kun om sikkerhedsforholdene for selvstændige chauffører og andre trafikanter på vejene. Det
er det, vi taler om, og her kører De frem med falske argumenter.

Som altid fremfører De argumenter om bureaukrati, men Deres argumenter holder ikke. De har lovprist
fartskriveren og de store fremskridt, som brugen af den har medført for reguleringen af trafikken i Europa.
Men fartskriveren kan godt bruges uden behov for øget bureaukrati. Det, som De gør, er at prioritere en lille
gruppes økonomiske interesser højere end flertallets rettigheder. Det er det, der i virkeligheden foregår.
Endnu en gang modbeviser De Deres egen påstand om, at mennesker er vigtigere end forretning. I Deres
øjne er det lige omvendt.

Jeg vil gerne have ført vores protest til protokols, og jeg håber, at Parlamentet endnu en gang giver udtryk
for, at det vigtigste er offentligheden, sikkerheden, loven og sandheden.

Jeg må protestere, hr. kommissær! Jeg er meget skuffet.

Til fru Bauer må jeg sige, at jeg er meget skuffet over den måde, som hun har gennemført denne forhandling
på.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Fru formand! Meget er allerede sagt ved denne forhandling, og fru Figueiredo
har ret i, at dette direktiv er beregnet til ansatte. Der findes imidlertid også selvstændige, som jo ikke
klassificeres som ansatte.

Det er vigtigt, at man i Europa selv kan bestemme, hvordan man vil arbejde – som ansat eller selvstændig.
Sådan skal det være. De selvstændige skal selvfølgelig også følge spillereglerne. Der findes allerede digitale
fartskrivere i alle lastbiler og tilsvarende køretøjer, som vi taler om her. Hvis vi udvider dette direktiv, så det
omfatter selvstændige chauffører, vil vi begrænse deres valgfrihed for meget. Derfor går min gruppe ind for
at fritage de selvstændige fra dette direktiv for enhver pris. Vi mener, at både fru Bauers og Kommissionens
forslag er gode forslag, som der skal tages hensyn til. Vi ønsker at beskytte de små og mellemstore
virksomheder, og det kan vi i dette tilfælde gøre ved at vedtage forslaget.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Fru formand! Den forrige taler beskrev en ideel verden, hvor
chaufførerne selv kan beslutte, om de vil være selvstændige eller ansatte. Desværre har chaufførerne ikke
længere dette valg i virkelighedens verden. I stedet tvinges mange af dem til at blive selvstændige – eller i det
mindste angiveligt selvstændige. Det er det store problem, som vi står over for. Og hvis der her er tale om et
privat kompromis mellem et parlamentsmedlem og Rådet, der præsenteres som et overordnet kompromis,
og hvor der ikke tages hensyn til dette spørgsmål, vil det fremme social dumping i Europa.

Tag ud til et kontrolsted, og se, hvad der foregår på vejene. Se, hvad der virkelig foregår i denne sektor. Tag
ud at se på ulykkerne, og De vil indse, at vi som medlemmer af Parlamentet ikke kan tillade os at slå til lyd
for social dumping.

Julie Girling (ECR). – (EN) Fru formand! Det er afgørende, at selvstændige erhvervsdrivende ikke indfanges
af arbejdstidsdirektivet på denne måde. Dette arbejdsområde reguleres allerede i vidt omfang gennem
køretidsbestemmelserne, og det er fuldstændig latterligt at høre folk sige, at ansatte tvinges ud i selvstændig
beskæftigelse. Det er noget, som folk selv vælger. Det eneste falske ved disse drøftelser er skræmmekampagnen
om, at færdselssikkerheden er på spil her.

I denne forsamling taler vi hele tiden om at hjælpe iværksætterne. Vi taler om at give dem mulighed for at
blomstre i EU. Vi forsøger aktivt at opmuntre de små virksomheder, og det kan ganske enkelt ikke være vejen
frem at tage modet fra dem. Jeg opfordrer derfor til at stemme for Edit Bauers betænkning.

Thomas Händel (GUE/NGL). – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Vi har i flere måneder forhandlet
om køretid og arbejdstimer inden for vejtransport. Jeg er begyndt at spekulere på, hvilke nye argumenter
der mon vil blive fremsat i et forsøg på at vise os, at alt det, som vi har forhandlet om i månedsvis, er ren
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nonsens. Det seneste argument er, at vi er nødt til hurtigt at ændre noget for at sikre, at intet ændrer sig. Kan
De da ikke se, fru Bauer, at denne argumentation er blevet helt absurd og fyldt med løgne og halve sandheder?

Vores forhandlinger her handler udelukkende om at øge arbejdstiden for selvstændige. I mere end 150 år
har det imidlertid været et princip i lovgivningen om arbejdstid, at folk skal beskyttes mod, at den bliver alt
for lang. Det gælder lige så meget for selvstændige som for ansatte. Det gør ingen forskel, om det er en
selvstændig chauffør, der presser sig selv for hårdt, eller en arbejdsgiver, der lægger for hårdt pres på en ansat
chauffør. Det handler om at beskytte folk mod dem selv, mod for lange arbejdstider og til dels mod
arbejdsgivere og andre, som bestiller arbejdsopgaver.

Det hævdes, at vi ikke kan gøre noget i forhold til færdselssikkerheden. Vi er altså ikke amatører og frivillige,
mine damer og herrer! Vi kan ikke vedtage lovgivning ud fra devisen "lad os se, hvad der sker". Enhver ved,
at for lang arbejdstid øger risikoen for ulykker, navnlig inden for vejtransport, hvor konesekvenserne er så
alvorlige.

Jeg vil også gerne vide, hvem der skulle føre tilsyn med den foreslåede differentierede lovgivning på vores
veje? Vores dommere har allerede svært ved at afgøre, om en person er selvstændig eller blot angiveligt
selvstændig uden at skulle bruge lang tid på at undersøge bevismaterialet.

Lad os nu holde op med dette nonsens. Dette handler om fair konkurrence. Det handler ikke om, at vi her
til morgen skal skabe præcedens for fremtidige forhandlinger om forlængelse af arbejdstiden. Lav ikke denne
slags numre med denne forsamling!

Derek Roland Clark (EFD). – (EN) Fru formand! Det er afgørende, at vi vedtager ændringsforslag 30, navnlig
punkt 7, litra a. Herved vil selvstændige chauffører ikke blive omfattet af disse bestemmelser.

Dette er ikke et spørgsmål om færdselssikkerhed. Alle chauffører er begrænset af køretider og lignende, som
der føres tilsyn vha. fartskriveren. Hvis de selvstændige chauffører omfattes, vil det straffe dem, navnlig dem,
der ikke gør brug af et bureau. Ansatte chauffører får forelagt en køreplan, mens ægte selvstændige bruger
tid på at udarbejde deres egne planer og byde på nye opgaver. Hvis disse ekstra opgaver omfattes af
bestemmelserne, vil de indgå i arbejdsugen, og chaufførerne vil have mindre tid til at køre, læsse på og af og
tage sig af passagererne sammenlignet med de ansatte chauffører. Derved vil de miste omsætning, og det vil
skabe arbejdsløshed blandt små virksomheder. De større operatører vil optage det ekstra arbejde, og så har
vi endnu et eksempel på, at EU hjælper de store virksomheder på bekostning af SMV'erne, som beskæftiger
halvdelen af arbejdsstyrken.

Jeg støtter derfor både ordføreren i ændringsforslag 30 og Kommissionen i denne henseende. Det hører man
ikke særlig ofte fra denne side af forsamlingen.

Veronica Lope Fontagné (PPE). – (ES) Fru formand! Vi mener, at det er afgørende at medtage de selvstændige
i dette direktiv, og dette synspunkt deler repræsentanterne for både fagforeningerne og
arbejdsgiverorganisationerne i mit hjemland, som udtrykkeligt har efterlyst, at selvstændige omfattes af
direktivet.

Vi mener, at der er flere gode grunde til at gøre dette. For det første af hensyn til arbejdssikkerhed. Selvstændige
chauffører fortjener den samme beskyttelse som andre chauffører, ikke kun når de kører, men også når de
udfører andet arbejde med direkte relation til en transportopgave.

En anden god grund er sikring af fair konkurrence, da det vil forvride både arbejds- og transportmarkedet,
hvis vi igen diskriminerer mellem selvstændige og ansatte.

Endelig mener jeg, at det er uhensigtsmæssigt, at den enkelte medlemsstat får mulighed for selv at bestemme,
om den vil anvende direktivets bestemmelser. Der skal være fælles regler for hele EU, da størstedelen af
chaufførerne arbejder uden for deres hjemland. Uden fælles regler hæmmes den fair konkurrence.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Fru formand! For en enkelt gangs skyld vil jeg tale om procedurer. Vi er
tydeligvis alle enige om, at vi skal støtte SMV'erne, og vi burde alle bekymre os om spørgsmål, som på én og
samme tid vedrører sikkerhed, arbejdstagere, trafikanter og vilkårene for fri og ubegrænset konkurrence.

Men i sommeren 2009, efter at Parlamentet havde afvist dette forslag i foråret, fik vi at vide af Deres forgænger,
kommissær Tajani, som var i færd med at søge støtte til sin genudnævnelse som kommissær hos sin regering,
at han ville komme med nogle nye forslag. Disse nye forslag blev aldrig forelagt det relevante parlamentsudvalg.
I øvrigt blev fru Bauers betænkning afvist af flere medlemmer af dette udvalg end den forrige betænkning.
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Fru Bauer havde intet mandat til på vegne af Parlamentet at forhandle en aftale med Rådet efter
førstebehandlingen. Kommissionen og Rådet har bevidst tilsidesat de regler, der gælder blandt institutionerne,
og fru Bauer har tilsidesat denne institutions adfærdskodeks. Ind imellem sætter Parlamentet spørgsmålstegn
ved arten af en aftale efter førstebehandlingen, fordi den mindsker vores muligheder for at forhandle. Hvis
fru Bauers ændringsforslag godkendes i dette tilfælde, vil der foreligge en aftale efter førstebehandlingen,
som ikke er blevet gennemgået af relevante organer i dette Parlament.

På et tidspunkt, hvor vi oplever, at der genoprettes en balance blandt institutionerne takket være
Lissabontraktaten, undlader Parlamentet at gøre brug af dets kollektive intelligens. Jeg anmoder som minimum
om, at fru Bauers forslag, som aldrig er blevet undersøgt af noget udvalg, henvises til fornyet
udvalgsbehandling.

Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Fru formand! Jeg støtter kommissæren. Selvstændige erhvervsdrivende
tilrettelægger deres egen arbejdstid, og sådan bør det fortsat være. Der er forskel på selvstændige og ansatte,
og det er ret og rimeligt. Dette har intet at gøre med færdselssikkerheden, da køre- og hviletiderne er de
samme, uanset om vedkommende er selvstændig eller ansat. Disse tider registreres af en fartskriver, som
udelukkende bruges til dette formål. Vi anvender ikke andre midler til at holde øje med færdselssikkerheden
blandt ansatte og selvstændige.

Et andet punkt er noget, som jeg ser som meget problematisk i forslagene fra fortalerne for at omfatte de
selvstændige i anvendelsesområdet. Hvordan i alverden vil man kontrollere dette? Hvordan agter man at
aflægge besøg hos de selvstændige og spørge dem om, hvornår, hvor og hvor meget de har arbejdet? Denne
form for tilsyn vil ikke være praktisk gennemførlig, og den vil også blive betragtet som uacceptabel. Vi bør
ikke udforme denne slags lovgivning. Vi bør ikke omfatte de selvstændige i anvendelsesområdet for direktivet,
som vedrører ansatte.

Timo Soini (EFD). – (FI) Fru formand! Jeg kommer fra Finland, hvor der ikke bor så mange mennesker,
afstandene er lange, og vi har mange selvstændige. Vi behøver ikke og vil ikke finde os i ekstra restriktioner
i forhold til selvstændige chauffører. Jeg er glad for, at den estiske kommissær, som kender til forholdene i
de nordlige lande, er klar over dette, og det gælder også den slovakiske ordfører. Det vil jeg gerne takke dem
for.

Dette er en vigtig principsag. Vi kan ikke pålægge små virksomheder restriktioner, som gælder for hele
Europa. Dette kan danne præcedens, og det er meget farligt. Hvordan har man tænkt sig, at Europa skal opnå
øget vækst og beskæftigelse, hvis administrative beslutninger ødelægger beskæftigelsesmulighederne og
forudsætningerne for vækst?

Jeg støtter de selvstændige finske chauffører, og i dette tilfælde holder jeg således også med de små iværksættere
over hele Europa. Når alt kommer til alt, opnår vi ikke vækst eller øget velstand i Europa, hvis administrative
beslutninger forhindrer små iværksættere i at arbejde.

(Bifald)

Sari Essayah (PPE). – (FI) Fru formand, mine damer og herrer! Der må ikke under nogen omstændigheder
fastsættes restriktioner i forhold til selvstændige chaufførers arbejdstid bortset fra deres køretid.

Spørgsmålet om færdselssikkerhed tager vi hånd om ved at begrænse køretiden og have tvungne hvileperioder.
På dette område har vi Parlaments og Rådets forordning om vejtransport og gældende køre- og hviletider,
og den gælder alle lastbil- og buschauffører, herunder selvstændige. Ulykker, som skyldes træthed, kunne
forhindres meget bedre vha. et mere effektivt tilsyn med de gældende køre- og hviletider i stedet for en kunstig
begrænsning af de selvstændiges arbejdstid.

Nu lægger man an til at medtage arbejdsopgaver som rengøring af køretøjet, teknisk vedligeholdelse og
udfyldelse af fragtpapirer i begrænsningen af de selvstændige chaufførers arbejdstid. Hvordan kan vi
kontrollere, om en selvstændig chauffør vasker sin lastbil eller konens bil hjemme i indkørslen? Dette er helt
uforståeligt, for der findes ingen begrænsninger i forhold til andre selvstændiges arbejdstid. Det ville danne
en farlig præcedens, hvis vi fulgte denne kurs.

Som så rigtigt sagt af den forrige taler er transportsektoren i de nordiske lande, herunder mit hjemland
Finland, domineret af små iværksættere, og den består primært af firmaer med kun et eller to køretøjer. En
begrænsning af de selvstændige chaufførers arbejdstid vil tilgodese store, multinationale transportselskaber
og gøre det svært for nye transportfirmaer at starte en forretning. Sektoren vil bestemt ikke være interessant
for de unge, hvis vi på kunstig vis begrænser potentialet for at skabe et levebrød. Det vil indebære manglende
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kapacitet og øgede omkostninger. De gennemsnitlige logistiske omkostninger er allerede højere i de nordiske
lande end i resten af Europa på grund af vores perifere placering og tynde befolkningsgrundlag.

(Bifald)

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg går direkte til sagens kerne, nemlig
spørgsmålet om selvstændige chauffører. Det må bestemt være på sin plads at minde om, at
anvendelsesområdet har omfattet alle selvstændige chauffører siden marts sidste år. Sådan er situationen,
og det er det udgangspunkt, som ordføreren skulle have taget i betragtning.

Der er således ikke tale om præcedens, hvilket Kommissæren hævder. Det må have været muligt at anlægge
en mere pragmatisk indgangsvinkel, nemlig at medtage selvstændige chauffører i anvendelsesområdet, men
samtidig tage hensyn til disses særlige forhold og holde bureaukratiet på et absolut minimum.

Som ordføreren fra Transport- og Turismeudvalget ved, havde jeg udarbejdet en række forslag. Jeg foreslog
blandt andet, at den digitale fartskriver skal registrere ikke blot køre- og hviletiderne, men også på- og
aflæsningstiderne, suppleret af en slags ikke-overvåget, fast tidsrum til andre aktiviteter, såsom administrative
opgaver, rengøring og lignende arbejde. Hun ved også udmærket godt, at aktiviteter som kundekontakt
hverken er underlagt tilsyn eller tæller med som arbejdstid i noget tilfælde.

Derfor beklager jeg, at hverken Kommissionen eller ordføreren var indstillet på at tage hensyn til dette på
nogen måde. Jeg støtter ikke forslaget om at lade medlemsstaterne selv beslutte, om selvstændige chauffører
skal være omfattet af anvendelsesområdet. Målsætningen må være at nå frem til fælles grundregler på
europæisk plan, så de samme bestemmelser gælder for alle.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Ifølge både Kommissionens forslag
og ordføreren skal det overlades frit til medlemsstaterne at beslutte, om selvstændige chauffører skal omfattes
af direktivets anvendelsesområde.

Denne valgfrihed er uacceptabel og i strid med EU's konkurrenceregler. Hvis medlemsstaterne fik valgfrihed
på dette område, ville selvstændige chauffører i visse lande, som allerede har gennemført direktiv 2002/15/EF,
blive udsat for direkte konkurrence fra de modparter i EU, som ikke er underlagt de samme regler.

Selvstændige chauffører kunne rejse til et land, hvor der gælder en anden lovgivning, og slippe for kontroller,
og dette ville skabe alvorlige dumpingproblemer og konkurrenceforvridning. Virksomhederne kunne faktisk
gøre øget brug af selvstændige chauffører, da disse kunne tilbyde deres tjenester mere fleksibelt og til en
lavere pris. Det siger sig selv, at lave omkostninger ofte er lig med lavere kvalitet og navnlig lavere sikkerhed,
som i transportsektoren medfører en stærkt øget risiko for vejtrafikken.

På denne baggrund mener jeg, at forslaget er uacceptabelt, og at det er i modstrid med en del af dets
retsgrundlag, nemlig traktatens artikel 153, da det hverken forbedrer arbejdsmiljøet eller beskytter
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

David Casa (PPE). – (MT) Fru formand! Jeg tror, at vi her i Parlamentet kan enes om, at chaufførerne i Europa
skal have de bedst mulige forhold, at vi skal gøre vores veje sikre, og at vi skal gøre vores yderste for at regulere
denne sektor uden at sætte Europas konkurrenceevne på spil. Der er imidlertid uenighed om, hvorvidt vi
skal inddrage de selvstændige i alt dette.

Jeg mener ikke, at vi bør tillægge os selv kompetence til at bestemme, hvordan de selvstændige skal bruge
deres tid. Hvis der forekommer misbrug blandt dem, bør vi gribe ind over for misbruget og ikke over for de
ærlige selvstændige, som gør deres bedste for fortsat at forbedre denne sektor.

Jeg mener, at vi skal udvise stor forsigtighed i forhold til at indføre bureaukrati, da for meget bureaukrati kan
være til skade for denne sektor og knække den, navnlig i disse krisetider, som har en negativ indvirkning på
alle sektorer i Europa. Jeg lykønsker derfor fru Bauer med hendes betænkning og de kompromiser, som hun
anbefaler. Jeg vil gerne appellere til, at vi alle er forsigtige, når vi skal regulere i forhold til de selvstændige.

Georges Bach (PPE). – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Dette direktiv er et vigtigt skridt i retning af at
øge sundheden og sikkerheden for arbejdstagerne i denne sektor, men også med hensyn til at øge
færdselssikkerheden og sikre fair konkurrence. Dette anførte Kommissionen selv, da direktivet blev præsenteret
den 23. marts 2005.

Siden da har Kommissionen foretaget en U-vending og fremlagt et forslag, som ikke omfatter selvstændige
chauffører. Dette danner præcedens, og jeg kan ikke forsvare en sådan politik. Der er flere gode grunde til
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ikke at støtte forslaget, som efter min mening indebærer et socialt tilbageskridt, dårligere færdselssikkerhed
og et incitament til unfair konkurrence. Forslaget er heller ikke udarbejdet med henblik på at hjælpe små og
mellemstore virksomheder.

I mine øjne er denne U-vending er et tegn på manglende evne til at gennemføre EU-politik. Trods det, at
direktivet er blevet afvist to gange i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og én gang i
plenarforsamlingen, og uden hensyntagen til en EØS-rapport og en afgørelse fra EU-Domstolen bliver
direktivet – som reelt er EU-lovgivning – blot ændret og ført i en retning, hvor det kun er økonomiske
interesser, der tæller.

Proinsias De Rossa (S&D). – (EN) Fru formand! Som forhenværende selvstændig lastbilchauffør bakker
jeg op om fortsat at omfatte selvstændige chauffører i dette direktiv. Jeg ved, at de er under et enormt pres
og må arbejde både dag og nat. Kommissær Kallas' tale og forslag er en skændsel. Forslaget sætter chaufførernes
sundhed og sikkerhed på spil og indebærer risici for andre trafikanter. Det bringer SMV'erne i fare for unfair
konkurrence, og det lægger et øget pres på anstændige arbejdsgivere i forhold til at tvinge deres medarbejdere
ud i selvstændig virksomhed.

Halvdelen af alle chauffører har indrømmet, at de er faldet i søvn bag rattet. Tyve procent af alle ulykker
skyldes træthed. Tredive procent af chaufførernes arbejdstid bruges på af- og pålæsning og hjælp til passagerer.
Til fru Harkin vil jeg sige, at hvad de selvstændige laver i deres kælderrum, er deres egen sag. Parlamentet må
kæmpe for medborgernes sikkerhed og imod dem, der ønsker en ureguleret transportsektor. De må tilbage
til tegnebrættet, kommissær Kallas.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Fru formand! Jeg er enig med fru Morin-Chartier. Vi må ikke
glemme, at vi i denne sag har med EU-Domstolen at gøre, som har gjort det meget klart, at færdselssikkerheden
skal prioriteres, og vi må heller ikke glemme, at dette vedrører et eksisterende direktiv om arbejdstid og
hviletid.

Skal vi pludselig sætte spørgsmålstegn ved en fælleseuropæisk forordning om færdselssikkerhed? Hvorfor
skulle vi dog det? Det ville være absurd og uforståeligt. Hvis selvstændige chauffører skulle fritages fra dette
direktiv igen, ville de ud over deres køretid på 56 timer også kunne bruge 28 timer på af- og pålæsning.
Derved ville de udgøre en trussel på vejene. Jeg ville nødigt møde disse chauffører på Europas vejnet.

Vi kan da ikke pludselig begynde at fremme konkurrenceforvridning på bekostning af vores fælles sundhed.
Det kan vi da ikke retfærdiggøre over for vores medborgere? Derfor opfordrer jeg Dem til at afvise
Kommissionens forslag.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE). – (DE) Fru formand! Jeg har efterhånden i mange år arbejdet for øget
færdselssikkerhed, for bedre arbejdsvilkår for erhvervschauffører og for at give disse og deres fag et bedre
image.

Det er indlysende, at vi i dag ikke forhandler om bestemmelserne vedrørende køre- og hviletider, som har
betydning for færdselssikkerheden og gælder for alle erhvervschauffører, uanset om de er ansatte eller
selvstændige. Vi forhandler snarere om regulering af arbejdstiden, som primært skal beskytte ansatte. Med
andre ord handler den udelukkende om social beskyttelse af chauffører, og den tjener på ingen måde
færdselssikkerheden. Der er intet behov for at beskytte de selvstændige mod dem selv. Hvordan skulle vi
kunne kontrollere arbejdstiden hos selvstændige førere af tunge godskøretøjer og busser uden et væld af
bureaukrati, og på hvilket grundlag skulle vi overhovedet kontrollere den?

Hvis vi på denne måde begrænsede selvstændige erhvervschaufførers maksimalt tilladte arbejdstid – og
fremover måske også arbejdstiden for selvstændige handlende, arkitekter eller parlamentsmedlemmer – ville
vi sende det forkerte signal. I stedet bør medlemsstaterne arbejde for at bekæmpe problemet med angiveligt
selvstændige chauffører. Jeg går ind for Kommissionens og fru Bauers forslag.

John Bufton (EFD). – (EN) Fru formand! Det giver ingen mening at udvide arbejdstidsdirektivet, så det
omfatter selvstændige. Direktivet er beregnet til beskyttelse af ansattes rettigheder og er derfor ikke relevant
i forhold til selvstændige. Desuden kan det ikke håndhæves uden at krænke borgernes rettigheder gennem
kontroller i deres hjem.

Dette handler ikke om færdselssikkerhed. Forordning (EF) nr. 561/2006 dækker allerede køretiden og gælder
både store selskaber, små virksomheder og selvstændige. Man skal som selvstændig stadig have en
operatørlicens for at arbejde og således være den registrerede indehaver af licensen. Alt, hvad der kan bringe
licensen i fare, vil således bringe hele indehaverens eksistensgrundlag i fare. Med dette in mente kan man
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med rimelighed antage, at selvstændige chauffører med god grund er endnu mere omhyggelige end store
virksomheder. Alt med direkte relation til tjenesteydelserne ville blive betragtet som en del af arbejdstiden,
f.eks. papirarbejde, vedligeholdelse og generel administration. I store virksomheder ansætter man folk til at
udføre disse opgaver, og tidsforbruget til administration har derfor ingen indvirkning på køretiden.
Selvstændige, som klarer administrationen selv, får ikke megen tid til selve kørslen på de vilkår, der vil gælde
i henhold til direktivet.

I øvrigt mener jeg, at Kommissionen også har foreslået at lempe begrænsningerne i forhold til natarbejde
ved at indføre en periode på to timer, før begrænsningerne i nattetimerne gælder. Jeg er sjældent enig med
Kommissionen, men denne ændring ville også være velkommen. Jeg støtter fuldt ud ordføreren, fru Bauer.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne endnu en gang appellere
til de konservative og liberale om, at vi ikke må prioritere de selvstændiges interesser højere end den europæiske
befolknings sikkerhed.

Fri ret til at drive virksomhed er uden tvivl en rigtig god ting, men trafikanternes, og dermed vores børns,
sikkerhed er vigtigere, og den skal vi som ansvarlige europæere værne om. Ved morgendagens afstemning
har De mulighed for at vise, at De ikke går ind for social dumping.

I øvrigt har de seneste måneders drøftelser også vist, at debatten om angiveligt selvstændige i Europa skulle
være indledt langt tidligere. Flere og flere almindelige ansættelsesforhold fortrænges af angiveligt selvstændig
virksomhed, og derfor må vi hurtigst muligt analysere situationen og udarbejde et forslag til, hvad der kan
gøres ved problemet. Som kommissæren sagde tidligere i dag, har vi hørt mange hensigtserklæringer
vedrørende denne sag. Nu er tiden inde til omsider at handle.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne høre, hvordan vi fremmer iværksætterkulturen midt
i en krise. Hvordan kan vi stimulere væksten blandt små og mellemstore virksomheder? Hvordan kan vi
opmuntre til bl.a. økonomisk aktivitet, så længe vi her i Parlamentet indfører ny lovgivning, som begrænser
iværksætterkulturen? Hvis folk ønsker at starte egen virksomhed i f.eks. transportbranchen, skal de da have
ret til at gøre det. Vi må ikke på den ene side behandle dem som selvstændige og på den anden side sige, at
de skal overholde kriterier, som er beregnet til ansatte. Det samme kunne vi gøre over for folk, som driver
en restaurant på egen hånd eller sammen med deres familie, eller over for folk, som har en butik. Vi må ikke
blande disse to ting sammen.

Vi har for megen lovgivning, og dette bidrager Parlamentet også til. Jeg ved, at vi i Polen havde de bedste
regler vedrørende økonomisk aktivitet i starten af 1990'erne. Nu har vi øget antallet af lovgivningsmæssige
byrder, og disse mødes med kritik fra de folk, som driver forretning.

Jeg tilslutter mig det, som fru Bauer siger, men jeg vil naturligvis ikke gå nærmere ind i de spørgsmål, som
blev rejst, da dette kompromis blev forhandlet.

Diane Dodds (NI). – (EN) Fru formand! I en tid med store økonomiske udfordringer har Parlamentet gjort
et stort nummer ud af dets fortræffeligheder med hensyn til at fremme iværksætterkulturen og
konkurrenceevnen, men samtidig er vi i færd med at begrænse selvstændige lastbilchaufførers ret til at arbejde.
Jeg må afvise de falske påstande, som til formiddag er blevet fremsat her i Parlamentet om, at dette handler
om sundhed og sikkerhed. Vi er alle meget optaget af sundhed og sikkerhed og ønsker ikke at se flere ulykker
på vejene.

Jeg repræsenterer Nordirland, som ligger i udkanten af Europa. Vejtransportbranchen har meget stor betydning
for økonomien, og det vil kun have en negativ indvirkning på konkurrenceevnen, hvis vi medtager de
selvstændige lastbilchauffører. Branchen er i forvejen underlagt megen regulering på grund af reglerne om
fartskrivere, og de økonomiske konsekvenser af endnu mere bureaukrati ville være ødelæggende. Det ville
også være særdeles skadeligt for dem, der håber på at kunne etablere sig som selvstændige chauffører.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Ordføreren, fru Bauer, har udvist manglende
forståelse af demokratiet, idet hun uden mandat har fortsat med at forhandle i modstrid med udvalgets
beslutning. Hvis Parlamentet virkelig har ambitioner om at skabe vækst og velfærd, må vi medlemmer afvise
Kommissionens forslag.

Selvstændige chauffører må ikke undtages fra arbejdstidsdirektivet. Dette ville være et tilbageskridt, da de
samme regler skal gælde for såvel selvstændige buschauffører og langturschauffører som ansatte chauffører.
Det kan ikke være vores mål, at der bliver stadig færre personer, som arbejder mere og mere – og til en generelt
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stadig lavere løn. Det kan heller ikke være vores mål, at buschauffører og langturschauffører skal sætte både
deres egen sundhed og andre trafikanters sikkerhed på spil.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Fru formand! Jeg mener, at Europas små og mellemstore virksomheder er særlig
vigtige på nuværende tidspunkt, for vi kommer kun ud af gældskrisen, hvis vi arbejder mere. Det er helt
unødvendigt at bebyrde de selvstændige med endnu mere bureaukrati og papirarbejde. Hvis vi skal kunne
garantere social sikring i Europa, er det meget vigtigt, at vi øger produktiviteten og konkurrenceevnen. Derfor
er de køre- og hviletider, som fartskriverne sikrer i dag, aldeles tilstrækkelige. Jeg opfordrer fortalerne for, at
direktivet skal gælde alle, om at anvende det på sig selv, få installeret en fartskriver i deres egne biler og så
undlade at bruge deres biler torsdag aften, når de tager hjem efter at have arbejdet her i 15 timer.

Det er vigtigt at øge sikkerheden, men på den anden side må vi også beskytte de selvstændige.

Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Mange tak for denne forhandling. Jeg har med
stor interesse lyttet til alle bidrag. Det er meget fristende at gå i detaljer og behandle indlæggene mere
indgående, men jeg vil blot gerne sige, at jeg stadig bekræfter Kommissionens holdning, som bygger på facts.
Vi har ikke set de nævnte undersøgelser, som angiveligt viser, at selvstændige chauffører jævnligt arbejder
90 timer om ugen, og vi mener, at forordningen om køretid, som vi gerne vil håndhæve, vil harmonisere
praksis blandt medlemsstaterne og løse opgaven med at sikre og forbedre færdselssikkerheden.

Færdselssikkerheden er øget, hvilket i høj grad kan tilskrives køretidsdirektivet. Vi har ingen oplysninger
om, at visse chauffører skulle være mere syge en andre. Og hvorfor tror vi ind imellem, at små og mellemstore
virksomheder opfører sig uansvarligt, at de ikke bekymrer sig om færdselssikkerheden eller deres eget helbred,
og at de derfor skal kontrolleres i højere grad end andre?

Kommissionen kan ikke støtte lovgivning, som begrænser den frihed, som selvstændige inden for
vejtransportsektoren har til selv at tilrettelægge deres arbejdstid, mens selvstændige i andre sektorer ikke
underkastes lignende arbejdstidsbegrænsninger. Men hvis afstemningen her i Parlamentet bekræfter
afvisningen af Kommissionens forslag, vil Kommissionen overveje alle muligheder, herunder at trække
forslaget tilbage, og hvis Parlamentet beslutter at medtage selvstændige chauffører i dette direktiv, vil vi
håndhæve dette. Vi vil straks forhøre os hos medlemsstaterne om, hvordan de anvender
arbejdstidsbestemmelserne over for selvstændige chauffører, og hvordan de fører tilsyn med, om disse
bestemmelser overholdes.

Edit Bauer, ordfører. – (HU) Fru formand! Jeg vil gerne berøre fem emner ganske kort. Jeg har gennemgået
forretningsordenen omhyggeligt, og så vidt jeg kan se, har medlemmerne af Parlamentet fuld ret til at varetage
deres mandat, og de kan således selv vælge, hvem de vil føre samråd med. I henhold til forretningsordenen
pålægger parlamentsudvalget ikke Parlamentets medlemmer at give udtryk for udvalgets holdning. Det er
holdningen ved plenarmøderne, der er bindende. Det står der i forretningsordenen. Jeg sætter heller ikke
spørgsmålstegn ved baggrunden for, at Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i
Europa-Parlamentet fremlagde sit ændringsforslag, eller hvem gruppen har ført samråd med.

Efter aftale med skyggeordførerne førte jeg også uformelle drøftelser med repræsentanter for Kommissionen
og Rådet, da jeg mente, at det var vigtigt. Jeg er enig i, at problemet med falske selvstændige er et reelt
europæisk problem, og vi indarbejdede det i forslaget i samarbejde med de kolleger, der mente, at det var
vigtigt at fritage de selvstændige. Dette problem skal behandles, men det er ikke et sektorspecifikt problem.

Der er en misforståelse, som er blevet gentaget flere gange her i salen, nemlig at der kan føres tilsyn med
overholdelsen af denne lov på internationalt plan. Denne lov kræver tilsyn på nationalt plan. Jeg vil gerne
tilføje, at det at føre tilsyn med 4 % af forholdene ville være mere bekosteligt end at flytte Europa-Parlamentet
fra Bruxelles til Strasbourg. Jeg beder mine kolleger om også at tage dette med i overvejelserne. Jeg vil også
gerne sige til Dem, at hvis vi afviser dette forslag, giver vi chauffører fra tredjelande en fordel. Jeg opfordrer
Dem til at huske på, at dette forslag er det, som Europa-Kommissionen har vedtaget. Hvis vi afviser
Kommissionens forslag, gør vi det formålsløst, dyrt og umuligt at gennemføre.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag den 16. juni 2010.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg tilslutter mig Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders
holdning om at afvise Kommissionens forslag, og jeg er enig i, at Kommissionen sammen med Parlamentet
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skal træffe foranstaltninger for at sikre, at Kommissionen kan fremlægge et nyt og bedre forslag på et senere
tidspunkt. Jeg vil gerne understrege, at Kommissionens forslag om at udelade selvstændige chauffører fra
direktivets anvendelsesområde ville indebære et væsentligt tilbageskridt for socialpolitikken i EU og på
transportområdet. Jeg vil gerne rette opmærksomheden mod det faktum, at "falske" selvstændige chauffører
svækker det samlede arbejdsmarked, og hovedproblemet er, at det i praksis er vanskeligt at påvise "falsk"
selvstændig virksomhed. Hvis vi ikke træffer konkrete foranstaltninger, herunder retlige foranstaltninger,
vil falsk selvstændig virksomhed blandt chauffører udgøre et af arbejdsmarkedets største problemer, og vi
vil ikke kunne undgå unfair konkurrence. For at forbedre arbejdsvilkårene for alle chauffører og sikre deres
sociale rettigheder, for at øge færdselssikkerheden og for at undgå unfair konkurrence på det europæiske
vejtransportmarked må vi undlade at vedtage Kommissionens forslag, således som det foreligger i dag.

Pascale Gruny (PPE), skriftlig. – (FR) Det direktiv, som vi forhandler om i dag, er frugten af meget langvarige
forhandlinger i Parlamentet over to mandater. Det er et meget følsomt emne, da det vedrører vores jobs både
i dag og i fremtiden. Det er et spørgsmål om færdselssikkerhed og om fair konkurrence blandt selskaberne
i medlemsstaterne. Jeg vil ikke acceptere social dumping inden for Unionen.

Kan en selvstændig chauffør arbejde i 14 timer om dagen, 84 timer om ugen, uden at være til fare på vejene?
Dette er unfair konkurrence i forhold til en ansat chauffør. Det får desuden visse selskaber til at foreslå deres
ansatte, at de erklærer sig selvstændige. Vi må beskytte vores medborgere og vores selskaber.

Jeg opfordrer derfor Europa-Kommissionen til at trække sit forslag tilbage, og hvis det ikke sker, opfordrer
jeg parlamentsmedlemmerne til ved morgendagens afstemning på plenarmødet at stemme for at holde
selvstændige chauffører inden for arbejdstidsdirektivets anvendelsesområde.

Sirpa Pietikäinen (PPE), skriftlig. – (FI) I visse EU-lande er der blandt fagforeningerne berettiget bekymring
over falsk selvstændig virksomhed i forhold til arbejdstidsdirektivet og selvstændige chauffører. Outsourcing
– og dermed arbejdsgivere, som unddrager sig deres ansvar – er et voksende problem. Forslaget til løsning
af problemet, nemlig at selvstændige chauffører skal omfattes af direktivet, er imidlertid ikke godt. Problemer
vedrørende falsk selvstændig virksomhed bør løses ved, at arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer
på EU-plan enes om en definition af selvstændig virksomhed. I dag er det de uskyldige, der må lide.

Med hensyn til dette spørgsmål bør vi gå frem i overensstemmelse med det kompromisforslag, som bl.a.
næstformanden for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater), fru Wortmann-Kool, har
udformet. I henhold til dette kompromis forbliver selvstændige chauffører uden for direktivets
anvendelsesområde, men medlemsstaterne kan anvende forordningen om arbejdstimer på fuld tid over for
selvstændige chauffører i deres eget land. Forslaget ville sandsynligvis betyde, at Parlamentet og Rådet ville
nå til enighed om direktivet ved førstebehandlingen.

Det er en skam, at Parlamentet ikke åbner mulighed for et kompromis. Vi burde fokusere mere på at give
selvstændige højere status, men i stedet risikerer vi, at ægte selvstændiges arbejdstider begrænses. Dette er
bekymrende, da små selvstændiges muligheder for at tjene til føden generelt kun afhænger af den mængde
arbejde, som de lægger i virksomheden.

5. Forbrugeroplysning om fødevarer (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Renate Sommer for Udvalget om Miljø,
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
fødevareinformation til forbrugerne (KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))
(A7-0109/2010).

Renate Sommer, ordfører. – (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne forlænge
de fire minutter, jeg har fået tildelt, til seks minutter, da denne sag er så omfattende, at det ellers ikke vil være
muligt at beskrive den tilstrækkelig detaljeret.

Forbrugerne har ret til at vide, hvad fødevarerne indeholder. Kun hvis de har oplysninger om fødevarernes
sammensætning og næringsværdi, kan de træffe informerede valg om indkøb. Selv om Fællesskabets lovgivning
omfatter rigtig mange forordninger og direktiver om mærkning af fødevarer, har vi indtil nu ikke haft en
omfattende, obligatorisk mærkningsordning. Det er efterhånden blevet vanskeligt for producenter og
distributører af fødevarer at holde styr på de mange love på både EU-plan og nationalt plan. Der er juridisk
usikkerhed, konkurrenceforvridning og handelsbarrierer på det indre marked. Det foreliggende forslag til
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forordning skal tage hånd om alle disse spørgsmål ved at sikre ensartet fødevaremærkning i hele EU. Målene
er bedre oplysning af forbrugerne, bedre regulering, harmonisering og mindre bureaukrati.

Kommissionens udkast lever imidlertid ikke op til disse krav, da det dels er baseret på antagelser og
formodninger vedrørende forbrugernes ønsker og behov, dels indebærer urealistiske mærkningskrav – såsom
kravet om en skriftstørrelse på 3 mm, som ikke engang sikrer, at oplysningerne kan læses – og dels favoriserer
de store selskaber på bekostning af SMV'erne, som faktisk udgør 80 % af fødevaresektoren. Herved er udkastet
i strid med Small Business Act. Det strider også mod målet om harmonisering på det indre marked, da det
udtrykkeligt er hensigten at tillade yderligere 27 nationale mærkningsordninger. Der er derfor behov for at
foretage gennemgribende ændringer af Kommissionens udkast.

Det er, hvad vi har forsøgt at gøre. Oplysningerne skal kunne læses. Skriftstørrelsen er imidlertid blot én af
mange faktorer i denne sammenhæng. Vi har behov for regler om skriftstørrelsen, linjetykkelse, kontrast
osv. Vi må have bindende retningslinjer for læsbarhed. Oplysningerne skal være sammenlignelige, og derfor
skal de altid angives pr. 100 gram eller 100 milliliter uden mulighed for kun at angive næringsværdien pr.
portion. Når vi så går på indkøb, kan vi hurtigt se, hvilken yoghurt der er mest "light", uanset bægerets
størrelse.

Oplysningerne skal være letforståelige. Det er på tide, at vi omsider slipper af med kilojoule-værdien, som
ingen kan forholde sig til. Vi vil koncentrere os om kilokalorier igen. Det er dem, som forbrugerne er
interesseret i og forstår. De angivne portionsstørrelser skal være realistiske, letforståelige for forbrugerne og
så vidt muligt ensartede i hele EU. Oplysningerne må ikke vildlede forbrugerne med hensyn til produkternes
indhold, oprindelse eller art. Fødevareefterligninger såsom osteanaloger og forarbejdet kød, der består af
små stykker, der trykkes sammen, skal mærkes som sådan på forsiden af emballagen. Forbrugerne skal vide,
hvad de køber.

Forbrugerne gider dog ikke læse oplysningerne, hvis vi overlæsser produkternes forside med yderligere
oplysninger. Derfor foreslår jeg, at næringsværdien udelukkende angives i antal kilokalorier pr. 100 gram
eller 100 milliliter. Så vil forbrugerne læse dem, da det er disse oplysninger, de er interesseret i. Og jeg mener,
at dette er en realistisk løsning.

Jeg mener også, at vi skal fjerne ernæringsprofilerne. Disse profiler er overflødige, da den nye forordning i
forvejen sikrer angivelse af næringsværdien. I ernæringsprofilerne diskriminerer man mod basale fødevarer,
og grænseværdierne for salt, sukker og fedt er helt vilkårlige, da de er udtænkt af Kommissionens embedsmænd
uden noget videnskabeligt grundlag.

Det egentlige sigte med forordningen om fødevarers næringsværdi og sundhedsmæssige egenskaber er at
tilvejebringe sandfærdige oplysninger om sundhedsmæssige forhold, og i den forbindelse behøver vi ikke
yderligere vurderinger af de enkelte fødevarer eller en klassificering af dem som gode og dårlige. I sidste ende
er det den generelle kost og livsstil, der tæller. Vi bør spørge os selv om, hvorfor de store fødevarevirksomheder
i øjeblikket udfører så stort et lobbyarbejde i forhold til ernæringsprofiler. Det bør vi virkelig være
opmærksomme på.

Det såkaldte trafiklyssystem, som foreslås her, har de samme mangler som ernæringsprofilerne. Endnu
engang tvinges vi til at klassificere produkter som gode eller dårlige. Grænseværdierne for farverne er vilkårlige,
og de enkelte farvekategorier er for brede. Basale fødevarer diskrimineres, og fødevareefterligninger og
produkter med kunstige ingredienser favoriseres. Med andre ord favoriseres produkter, der indeholder
sødestoffer i stedet for sukker og smagsforstærkere i stedet for salt. Det kan virkelig ikke være i forbrugernes
interesse.

GDA-modellen, som er branchens model for mærkning, har åbenlyse mangler. Den er uforståelig, da den
indeholder for mange tal. Den er vildledende, fordi den kun angiver den daglige mængde for en 40-årig
kvinde og slet ikke viser f.eks. et anbefalet dagligt sukkerindtag. Det er svært for SMV'er at implementere
GDA-modellen, og endnu en gang vil de store selskaber få en konkurrencefordel. Det er endnu en god grund
til, at GDA-mærkning ikke skal gøres obligatorisk.

Vi må også beskytte vores traditionelle fødevareproduktion. Ellers kan vi ikke fremtidssikre vores regionale
specialiteter og fødevarediversiteten i EU, som vi er så glade for. Vi har derfor behov for omfattende undtagelser
fra denne forordning, hvad angår færdigpakkede produkter, da traditionelle produkter netop er dem, der
ikke er blevet standardiseret. Producenterne af disse kan stadig oplyse om f.eks. allergener, når de står over
for kunden i butikken.
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Nu et par ord om mærkning af oprindelsesland. Spørgsmålet er, om forbrugerne virkelig ønsker at vide,
hvor alle ingredienserne i deres fødevarer kommer fra, eller om der i virkeligheden er protektionisme på spil
her. Jeg vil for det første gerne vide, om denne mærkning er gennemførlig, og derfor efterlyser jeg en
konsekvensanalyse.

Endelig skal det siges, at fødevaremærkning aldrig kan erstatte god vejledning i sund kost. Vi har behov for
kampagner, hvor vi oplyser befolkningen i medlemsstaterne om varieret kost og sund livsstil.

Det er ikke lovgiverens opgave at være formynder for borgeren. Lovgiveren skal yde assistance, men borgeren
er ansvarlig for sig selv, og dette ansvar kan vi ikke overtage. Til sidst vil jeg gerne takke alle bidragydere,
skyggeordførerne, selv om de ikke altid var indstillet på at gå på kompromis, og alle, der har støttet mig,
navnlig min…

(Formanden afbrød taleren)

John Dalli, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Som jeg tidligere har sagt, er det vores mål at sikre,
at forbrugerne ved, hvad de køber og indtager, og således gøre det lettere for dem at vælge deres egen
personlige kost. Forbrugerne har ret til relevante oplysninger. Jeg appellerer til Parlamentets medlemmer
om at holde sig dette for øje ved denne forhandling.

Før jeg beskæftiger mig med forslagets indhold, vil jeg gerne takke ordføreren, fru Sommer, for at have
udarbejdet betænkningen og også skyggeordførerne. Jeg er enig i de fleste af fru Sommers udsagn, men ikke
dem alle. Jeg vil også gerne fremhæve bidragene fra de andre udvalg, nemlig IMCO og AGRI.

Lad mig kort belyse de vigtigste emner i ændringsforslagene.

Det meget vigtige spørgsmål om obligatorisk mærkning af oprindelsesland skal overvejes omhyggeligt. Der
viser sig igen og igen et behov for obligatorisk angivelse af disse oplysninger, hvad angår nogle fødevarer.
Kommissionen kunne til dels støtte ændringsforslaget om en udvidelse af anvendelsesområdet for obligatorisk
mærkning af oprindelsesland. Mærkning af oprindelsesland på primære basisfødevarer, som ikke er forarbejdet
i væsentlig grad og generelt betragtes som produkter med kun én ingrediens, kunne være en pragmatisk
løsning. Men i betragtning af sagens kompleksitet skal brugen af obligatorisk mærkning forudsætte
gennemførelse af uddelegerede foranstaltninger, ligesom den skal baseres på konsekvensvurderinger.

Læsbarheden er et stort problem og et af de primære klagepunkter hos forbrugerne. Her har vi mulighed for
at vise, at vi har fokus på hensynet til forbrugerne i vores forhandling, og jeg håber, at de ærede medlemmer
kan støtte idéen om et mindstekrav til skriftstørrelsen. Det er imidlertid beklageligt, at de fremlagte
ændringsforslag ville underminere målet om at have målbare kriterier som grundlag for håndhævelse.

Jeg deler medlemmernes bekymring over fødevareefterligninger. Det glæder mig derfor at se Parlamentet
fremlægge et ændringsforslag med en bestemmelse om udtrykkeligt at forbyde denne vildledende praksis.
Det ville imidlertid skabe juridiske problemer at indføre en definition af sådanne produkter og en bestemt
betegnelse for dem, og vi må derfor finde betegnelser, som giver forbrugeren korrekte og utvetydige
oplysninger. Jeg har også med glæde bemærket den brede støtte til obligatorisk ernæringsdeklaration på
emballagens forside og medlemsstaternes opbakning bag frivillige ordninger.

Det princip, at forbrugerne skal vide, hvad de indtager, bør ikke blot gælde for færdigpakkede fødevarer,
men også fødevarer, som de køber hos producenten, eller når de spiser ude. Jeg går derfor ikke ind for
ændringsforslag, som vil begrænse anvendelsesområdet for udkastet til forordning. Når det er sagt, er jeg
åben med hensyn til at ændre teksten om ikke-færdigpakkede fødevarer, så kun oplysninger om allergener
bliver obligatoriske, mens medlemsstaterne selv kan træffe afgørelse om yderligere obligatoriske krav til
disse fødevarer.

Hvad angår forslaget om obligatorisk mærkning af nanoingredienser, kan jeg i princippet acceptere
ændringsforslaget, men der skal være en passende definition.

Vedrørende spørgsmålet om ernæringsprofiler vil jeg gerne afslutningsvis sige, at ikke kan acceptere
ændringsforslagene om at slette eller ændre artikel 4 som foreslået, da dette ville underminere den nuværende
forordning om ernæringsanprisninger. Vi ved alle, at mange anprisninger vildleder forbrugerne. Nogle er
ikke dokumenterede, mens andre ikke rummer hele sandheden om de pågældende fødevarer, men kun
fremhæver deres positive egenskaber. Det skal også siges, at anprisninger kun anføres på producentens
initiativ med det formål at sælge flere produkter. Vi pålægger ikke nogen at bruge ernæringsprofiler. Men vi
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insisterer på ernæringsprofiler, hvis producenterne vælger at markedsføre deres produkter gennem
anprisninger, så forbrugerne kan få velafvejede fødevareoplysninger.

Brugen af ernæringsprofiler forbyder eller begrænser på ingen måde de fødevarer, som producenterne må
fremstille. De må fortsat fremstille produkterne, som de vil. Men det er ikke fair over for forbrugerne at tillade
anprisninger, som kan vildlede dem. For mig er det et spørgsmål om at give forbrugerne sande og
fyldestgørende oplysninger om de produkter, som de indtager. Vi må ikke glemme, at forordningen om
anprisninger blev vedtaget på baggrund af tilbundsgående drøftelser blandt institutionerne. De centrale
principper i forordningen er stadig gældende og relevante. Når det er sagt, ser jeg på fastsættelsen af
ernæringsprofiler med et åbent sind, og jeg er indstillet på at se positivt på visse undtagelser, da de vedrører
traditionelle og basale produkter, som spiller en vigtig rolle i forhold til kosten.

På denne baggrund opfordrer jeg Dem til at støtte Kommissionens bestræbelser på at sikre, at vi får et
fornuftigt grundlag for at beskytte forbrugerne og fremme innovationen i fødevaresektoren.

Tak for ordet. Jeg glæder mig til en interessant forhandling og til at høre Deres synspunkter.

Christel Schaldemose, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. − (DA)
Fru formand! Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har lavet en udtalelse til fru Sommers
betænkning om fødevaremærkning. I arbejdet i IMCO har det været afgørende for os at sikre, at forbrugerne
fik ordentlige redskaber til at kunne træffe et sundt og rigtigt valg, når det gælder fødevarer. Så vi er i udvalget
enige om, at vildledning af forbrugerne ved mærkning af fødevarer er fuldstændig uacceptabel. Vi er også
enige om, at forbrugerne skal have ren og klar besked igennem en god mærkning. Vi er selvfølgelig også
enige om, at reglerne skal gøre det muligt for det indre marked at fungere så godt som muligt.
Grundprincipperne er vi altså enige om. Men når det så kommer til det konkrete – spørgsmålet om, hvordan
det skal gøres – har vi ikke været særlig enige i IMCO, og vi har også kunnet se den samme uenighed i ENVI.
Det viser, hvor vanskelig denne sag er. Derfor vil jeg i virkeligheden først og fremmest opfordre ordføreren
til at huske, at denne fødevareinformation primært er tænkt som et redskab for forbrugeren og ikke som et
markedsføringsredskab for virksomhederne.

Marc Tarabella, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. – (FR) Fru formand,
hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg er temmelig vred, idet jeg nu får ordet. Jeg agter nemlig at fokusere
på ændringsforslag 101, som vedrører oprindelsesland eller -sted.

På vegne af min gruppe er der fremlagt et ændringsforslag med opdelt afstemning for at skelne klart mellem
de to betegnelser, da de ikke betyder det samme. Kort sagt er oprindelseslandet det land, hvor fødevaren sidst
blev forarbejdet, mens oprindelsesstedet tydeligvis er det sted, som den rå ingrediens stammer fra, navnlig
når der er tale om frugt og grøntsager, og dette påpegede hr. Dalli også.

Det særlig alvorlige er, at Parlamentets tjenestegrene har afvist dette ændringsforslag med opdelt afstemning
og ikke kan fortælle mig, hvilken bestemmelse i forretningsordenen der tillader dem at gøre dette. Jeg får
endog at vide, at dette er kutyme. Dette er meget alvorligt, da denne beslutning, som efter min mening er
helt vilkårlig, ganske åbenlyst vil have indvirkning på beslutningens indhold.

Fru formand! Jeg anmoder Dem om på mine vegne at tale med tjenestegrenene for at få omgjort denne
vilkårlige beslutning og sikre, at tjenestegrenene inden for de næste 24 timer genovervejer sagen og accepterer
dette fornuftige ændringsforslag.

Peter Liese, for PPE-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne
takke fru Sommer for hendes benhårde og engagerede arbejde. Hun er blevet udsat for en del uberettiget
kritik, som hun ikke fortjener.

Kritikken overskygger den kendsgerning, at der er mange punkter, hvor vi er enige. Vi ønsker alle en bedre
mærkning af fødevareefterligninger. En ost fremstilles af mælk, og hvis den indeholder andet, skal den mærkes
som en efterligning på emballagens forside. Vi ønsker også alle obligatorisk ernæringsmærkning. Det har vi
endnu ikke, men det er noget, som vi alle gerne vil have. Vi ønsker også alle, at der ved mærkningen anvendes
en enhed, som forbrugerne forstår.

Jeg vil gerne fortælle en vittighed, som florerer i Tyskland og måske også i andre lande: "Hvad kalder man
de små dyr, der syer dit tøj ind, mens du sover? Kalorier". Ingen her i Europa ville bruge ordet kilojoule, når
de fortæller denne vittighed. Kilojoule er ikke slået igennem som enhed. Enheden forvirrer folk, og derfor
behøver vi ikke at anføre den under de obligatoriske oplysninger. Kalorien er den enhed, som den oplyste
forbruger bruger i sine beregninger. Vi er således enige om mange ting, men der er også meningsforskelle,
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f.eks. hvad angår ernæringsprofiler. Vores gruppe ønsker, at disse fjernes. Som minimum skal det afklares,
at basale fødevarer undtages.

Der har været en ophedet debat om salt i brød, franske oste og lignende. Jeg vil gerne takke kommissær Dalli
og kommissionsformand Barroso for at forsøge at skabe klarhed om disse spørgsmål. Kollegiets beslutning
foreligger dog ikke, og derfor må vi have dette afklaret én gang for alle. Jeg anmoder Dem om at støtte de
ændringsforslag, som Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) har fremlagt på dette
område.

Glenis Willmott, for S&D-Gruppen. – (EN) Fru formand! Dette forslag er meget kontroversielt og særdeles
komplekst. Som skyggeordfører for min gruppe har mine retningslinjer været at spørge om, hvilke oplysninger
forbrugerne ønsker, når de køber fødevarer til deres familier, og hvordan vi bedst kan give dem disse
oplysninger.

Europa står over for en fedmeepidemi i et omfang, som vi aldrig har set før. Vi spiser for meget fedt, sukker
og salt, og dette fører til hjertesygdomme, diabetes, øget risiko for kræft, slagtilfælde, leversygdomme og
endog depression. Der ligger naturligvis ingen magisk kur i blot at sikre, at forbrugerne nemt kan finde
oplysninger om det næringsindholdet i deres fødevarer, men det vil gøre det muligt for forbrugerne at blive
mere bevidste om de fødevarer, som de køber, sammenligne produkter, hurtigt udpege den sundeste løsning,
og således tage kontrollen over, hvad de indtager.

Jeg foreslår, at vi bruger et farvekodningssystem til dette formål – ikke for at afsige dom over produktet som
helhed, men for at oplyse forbrugerne om, hvorvidt det produkt, som de køber, har et lavt eller højt salt-,
fedt- og sukkerindhold. Dette vil kun gælde komplekse forarbejdede fødevarer såsom færdigretter,
morgenmadsprodukter og alle industrielt fremstillede, sammensatte fødevarer, hvis – ofte meget lave –
ernæringsmæssige indhold forbrugerne typisk ikke kender til eller fejlinformeres om.

Jeg vil gerne understrege, at systemet hverken skal gælde smør, ost, æblejuice eller tysk brød, ja ikke engang
alkohol. Jeg har sendt en e-mail med flere oplysninger til samtlige parlamentsmedlemmer, og før De træffer
Deres beslutning, beder jeg Dem om at læse den, så De ved præcist, hvad der foreslås, i stedet for at lytte til
misvisende lobbyrelaterede oplysninger fra industrien eller mangelfulde argumenter fra visse dele af denne
forsamling.

Jeg vil også opfordre kollegerne til at støtte obligatorisk mærkning af oprindelsesland. Det står klart, at
forbrugerne bliver stadig mere bevidste om, hvor deres fødevarer stammer fra, og at de ønsker retvisende
fødevaremærkning. Dette vil naturligvis ikke altid være praktisk gennemførligt. Ikke desto mindre er det
klart, at når det gælder landbrugsprodukter, skal deres oprindelse oplyses over for forbrugerne, og dette er
muligt. Det er allerede tilfældet, hvad angår oksekød, fisk samt frisk frugt og friske grøntsager. Med hensyn
til ingredienserne i forarbejdede produkter er det selvfølgelig mere kompliceret, og derfor foreslås det kun
for kød, fjerkræ og fisk i forarbejdede fødevarer.

Her i forsamlingen taler vi meget om, hvor vigtigt det er at give forbrugerne valgmuligheder og sikre
forebyggelse i forhold til folkesundheden. Nu har vi chancen for at vise, at vi mener det alvorligt. Handling
vejer tungere end ord. Jeg beder Dem om at støtte mine forslag.

Gerben-Jan Gerbrandy, for ALDE-Gruppen. – (NL) Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for hans
indledende bemærkning og også fru Sommer for hendes arbejde som ordfører. Efter næsten et år i Parlamentet
har jeg fået det indtryk, at vi mener, at vi uden videre kan ændre millioner af europæeres adfærd med en
enkelt lovtekst.

Denne forordning præges af den samme overbevisning. Vi er imidlertid nødt til at indse, at intet er så svært
som at ændre folks adfærd, navnlig når der er tale om 500 mio. mennesker. Således vil vores indflydelse i
forhold til denne adfærd gennem mærkning i sidste ende være begrænset. Dette betyder absolut ikke, at jeg
helt afviser denne forordning pga. forbehold, men vi må se realistisk på dette redskabs effekt.

Vi må indse, at forbrugerne har ret til oplysninger. Og uanset udfaldet af denne forhandling vil forbrugerne
få mange flere oplysninger efter andenbehandlingen. Men på længere sigt må vi investere mere i uddannelse
og oplyse folk fra alle samfundslag om, hvordan de lever sundt.

En anden sag er, at denne forhandling vedrører de grundlæggende mål for denne lovtekst. Skal vi tvinge folk
til at spise sunde fødevarer eller give dem mulighed for selv at vælge, hvad de vil spise? I Gruppen Alliancen
af Liberale og Demokrater for Europa mener vi, at borgerne skal oplyses, og at de er i stand til at træffe deres
egne valg.
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Endelig må vi sørge for at sikre en balance med hensyn til den mængde oplysninger, som vi giver folk, da
hverken for få eller for mange oplysninger giver et godt resultat. Jeg mener som sådan, at vi er på rette vej.
Lad os have tillid til, at borgere, som har ret til at stemme på os, også er i stand til at vælge de rette fødevarer
i butikkerne, hvis de får den fornødne oplysning.

Carl Schlyter, for Verts/ALE-Gruppen. – (SV) Fru formand! Forbrugernes indflydelse bygger på, at de får
information. Hvis vi ikke tvinger producenterne til at angive de korrekte oplysninger, vil forbrugerne ikke
modtage dem, og så kollapser hele det indre marked. Vi kan ikke fra centralt hold afgøre, hvilke oplysninger
der er vigtige for en bestemt forbruger. Folk har forskellige behov, og vi må forsøge at tilgodese så mange
som muligt.

Vi risikerer at gå industriens ærinde, hvis vi tøver med at advare forbrugerne om højt kalorieindhold, salt,
fedt osv. Det er ikke mere usædvanligt at have et farvekodningssystem for næringsindhold end at advare
forbrugerne, når de køber en bil eller et køleskab, som sluger en masse energi.

Vi må ikke udskyde oprindelsesmærkningen, mens vi afventer resultater af undersøgelser. Vi må gennemføre
den her og nu. Dyrene og de mennesker, som arbejder for dyrevelfærd, kan ikke vente på, at der findes
information om, hvorvidt levende dyr er blevet transporteret til fjerntliggende slagterier.

Vi må heller ikke gå alkoholindustriens ærinde. Alkoholproducenterne kræver konstant at blive behandlet
som almindelige fødevareproducenter, men nu, hvor vi skal regulere på området for fødevarer, vil de ikke
være med længere. Det er uhæderligt. Mange forbrugere ved ikke, at alkohol har et højt kalorieindhold, og
at f.eks. et glas hvidvin indeholder dobbelt så mange kalorier som et tilsvarende glas sodavand.

Når det handler om ernæringsprofiler, ser jeg helt anderledes på det end fru Sommer. De gør det sværere for
producenterne at beskrive deres produkter som gavnlige, selv om de ikke er det. Dette system fastsætter
rammer og begrænser muligheden for falsk markedsføring. Jeg er helt enig med Kommissionen på dette
område.

Endelig vil jeg gerne kommentere et par mindre sager. Vi sagde hurtigt nej til thrombin. Men der findes andre
lignende produkter på markedet, og fru Sommer og jeg har begge fremlagt ændringsforslag, som skal sikre
en korrekt beskrivelse af disse produkter. Jeg håber, at de møder opbakning. I øjeblikket sælger man pølser,
som indeholder store mængder bindevæv og fedt, men som ikke desto mindre kaldes kød. Vi har nu en
chance for at rette op på dette. Hvad angår æggeprodukter og andre animalske produkter, kunne vi mærke
dem ud fra et system som det, der allerede gælder for æg, altså et system, som viser, under hvilke forhold
dyrene er opdrættet. Det ville være et fremskridt.

Struan Stevenson, for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! Et af de mest omstridte emner ved denne forhandling
har været mærkning af oprindelsesland. Jeg tror fuldt og fast på, at forbrugerne har ret til at vide, hvor de
fødevarer, som de køber, stammer fra, og navnlig hvad angår kød, om det er produceret ud fra høje
dyrevelfærdsstandarder uden transport over lange afstande før slagtning. Men det er meget komplekst at
finde tilbage til råvarekilden i forarbejdede fødevarer, da ingredienserne udvælges ud fra pris, kvalitet og
tilgængelighed, og da det enkelte forarbejdningsanlæg kan vælge nye oprindelseslande dag for dag eller time
for time.

Konstant tilpasning af etiketter vil medføre højere omkostninger og øge mængden af emballageaffald. Disse
ekstraomkostninger sendes videre til forbrugeren. Derfor mener jeg, at gennemførelsen af bestemmelser om
obligatorisk mærkning først skal underkastes en konsekvensvurdering, og det glæder mig, at kommissær
Dalli støtter dette.

Ved denne forhandling fokuserer vi på råvarer og ingredienser i fødevarer, men vi ser ikke på det endelige
produkts oprindelse. Dette er særlig vigtigt i forhold til bestemte produkter såsom whisky. Det er stadig
muligt for producenter af whisky af lav kvalitet fra lande som Indien, Kina og Japan at præsentere deres
produkter som den ægte vare ved at sætte billeder og navne på etiketterne, som giver mindelser om de
traditionelle whiskyproducerende lande i EU for at få en konkurrencemæssig fordel og vildlede forbrugeren.
Vi må beskytte os mod dette, og derfor opfordrer jeg Dem til at støtte ændringsforslag 254.

Kartika Tamara Liotard, for GUE/NGL-Gruppen. – (NL) Fru formand! Endnu en gang handler det om,
hvorvidt Europa vælger fødevareindustrien eller forbrugeren. I morgen skal vi bekende kulør. Vil vi støtte
et tydeligt farvekodningssystem til fødevaredeklarationer, eller lægger vi vores tillid hos producenterne? I
mine øjne er det et enkelt politisk valg. Hvis vi ønsker at beskytte kommercielle interesser, støtter vi
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fødevareindustriens idéer. Hvis vi ønsker en mærkning, som vi selv har været med til at vælge, til angivelse
af sukker-, salt- og fedtindholdet, stemmer vi for et farvekodningssystem.

60 % af vores vælgere er overvægtige, og tallet er 25 % for vores børn. 25 % af befolkningen har problemer
med at læse. Hvorfor synes alle, at farvekodning er naturlig på energimærker på f.eks. biler og elektronik,
men formynderisk på fødevarer? Ernæringseksperter og forbrugerorganisationer anbefaler et simpelt
farvekodningssystem for at sikre letforståelige fødevaredeklarationer og gøre det nemt for forbrugerne at
træffe deres egne valg. Det støtter jeg også.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
Næstformand

Giancarlo Scottà, for EFD-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi bliver bedt om at stemme
om et udkast til en betænkning om forbrugeroplysning, man har vi i virkeligheden spurgt os selv om, hvad
forbrugerne ønsker? Er vi nået til enighed om disse overvejelser bag lukkede døre her i Parlamentet, eller
afspejler vores enighed forbrugernes interesser?

Den seneste undersøgelse fra Kommissionen afspejler måske ikke den øgede bevidsthed, som forbrugerne
i de senere år har udviklet med hensyn til oplysning i forhold til deres valg af fødevarer. Ikke blot oprindelsen,
men også ingredienserne og andre egenskaber bliver afgørende i forhold til disse valg. Vi skal være
opmærksomme på, at de beslutninger, vi træffer i dag, vil få betydning for morgendagens indkøb. Det bør
vel være forbrugerne, der bestemmer på markedet. Hvorfor ikke forsøge at forstå, hvad forbrugerne i
virkeligheden ønsker, ved at foretage en ny undersøgelse eller føre løbende, direkte dialog med forbrugerne?

Vi må repræsentere forbrugerne så godt, som vi kan. Det er derfor, at vi er her, og ved de møder, som jeg har
deltaget i, har jeg fundet ud af, at forbrugerne i højere grad ønsker at blive inddraget. De forventer ikke, at
deres indkøb gøres mere komplicerede af, at der angives meningsløse oplysninger på etiketter. Men de
forventer heller ikke meget forenklet og vildledende oplysning i form af f.eks. trafiklyssystemet, som risikerer
at give dem irrelevante oplysninger, der hverken er nødvendige for at træffe fornuftige valg eller opfylder
deres behov. Vi må ikke være formynderiske, men åbne i forhold til dialog.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Hr. formand, mine damer og herrer! Jobbik mener, at det er afgørende at give
forbrugerne relevante oplysninger. Vi støtter obligatorisk angivelse af oprindelsesstedet, og desuden mener
vi, at det skal være muligt at drage ikke blot producenterne, men også distributørerne til ansvar, hvis de ikke
overholder bestemmelserne. Ud over de numeriske data, som ofte er svære at tyde, mener vi, at det er
nødvendigt at indføre ensartet farvekodning, som skiller sunde fødevarer ud i forhold til usunde. Det er
imidlertid ikke tilstrækkeligt, at de sunde fødevarer vinder terræn. Det skal også siges, at de multinationale
selskaber har ansvaret for at sprede dårlige produkter, som de kalder fødevarer, over hele Europa.

Selskaber som Cora, Tesco, Auchan og Metro bærer ansvaret for at oversvømme det ungarske marked med
junkfood, som de kalder fødevarer. Hvorfor i himlens navn har vi behov for kinesiske hvidløg og ferskner,
frosne brasilianske kyllinger og kræftfremkaldende slovakisk babymad på det ungarske marked? Jobbik går
klart ind for at støtte små og økologiske landbrug, ikke multinationale selskaber. Herved vil vi få sunde
fødevarer på markedet.

Pilar Ayuso (PPE) – (ES) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Denne forordning har afgørende
betydning for forbrugerne og landbrugsfødevareindustrien, for det er slet ikke nemt at sikre afbalanceret
mærkning, som rummer alle vigtige oplysninger, uden at den bliver indviklet.

Dette er en fremragende betænkning, som ordføreren skal lykønskes for. Jeg er enig med hende i de store
emner vedrørende ernæringsoplysninger og det kontroversielle spørgsmål om profiler, navnlig da
Kommissionen ikke har opfyldt sin forpligtelse om at fastsætte disse profiler – og betingelserne for brugen
af dem – før den 19. januar, som fastlagt i forordning (EF) nr. 1924/2006.

Et spørgsmål, der ligger mig på sinde, er muligheden for, at der samtidig vil være nationale
mærkningsordninger. Dette strider mod formålet med lovgivningen, som går på at harmonisere og så vidt
muligt fjerne hindringerne for, at et sandt indre marked kan fungere.

Hvad angår angivelse af oprindelsesland, skal disse oplysninger i henhold til gældende lovgivning anføres,
hvis undladelse heraf kan vildlede forbrugeren. Lovgivningen åbner desuden mulighed for frivillig mærkning.
Hvis vi går videre, kan det indebære økonomiske og administrative byrder for producenterne, uden at det
gavner forbrugeren synderligt.
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Med hensyn til brugen af forskellige sprog må jeg sige, at Kommissionens forslag matcher det nuværende
direktiv, som har fungeret fint og ikke skabt problemer. Det kan vise sig farligt og unødvendigt at genåbne
denne debat, og det kan skabe problemer i forhold til varernes frie bevægelighed.

Nessa Childers (S&D). – (EN) Hr. formand! Mere end 60 % af den voksne irske befolkning er overvægtige
eller decideret fede, og der findes lignende tal i resten af Europa. Denne forordning vil hjælpe os med at
bekæmpe ikke blot fedmekrisen, men også andre sundhedsproblemer såsom diabetes, slagtilfælde og
hjertesygdomme. Desværre er den nuværende GDA-mærkning, som branchen har udviklet, en kompliceret
form for mærkning, som sikkert er vildledende og generelt misforstås.

Trafiklyssystemet til fødevaremærkning er et enkelt, letforståeligt og gennemskueligt system, som nyder
opbakning hos sundheds- og forbrugerorganisationerne, og mange sundhedsbevidste fødevareproducenter
har allerede indført det frivilligt. Jeg mener også, at alkoholproducenterne bør indføre en lignende ordning
til mærkning af deres produkter, hvad angår kalorier og sukker. Ingen har kunnet give mig bare én god grund
til, at alkohol ikke skal være omfattet.

Vi ved alle, at der har været et massivt pres fra industrien i forhold til denne lovgivning. Jeg opfordrer mine
kolleger til at modstå dette pres og arbejde for sundheden ved at støtte trafiklyssystemet og mærkning af
alkoholholdige produkter ved afstemningen i morgen.

Corinne Lepage (ALDE). – (FR) Hr. formand! Jeg vil fokusere på spørgsmålet om farvekodning. Vi får at
vide, at systemet er indviklet. Det er ikke sandt. Tværtimod skaber det forenkling. Vi får også at vide, at der
er tale om et forbud. Det er heller ikke sandt. Der er faktisk tale om en slags information. Endelig hører vi,
at det behandler forbrugerne som børn. I så fald må vi også vide, hvorfor forbrugerorganisationerne faktisk
kræver denne farvekodning.

Vi må skabe klarhed og holde op med dette hykleri. Vi skal her vælge mellem at beskytte folkesundheden og
forbrugeren eller bøje os for krav fra lobbyer, som i øvrigt er meget kortsigtede, da de kun er relevante på
meget kort sigt uden denne mærkning.

Jeg og min gruppe mener, at valget er indlysende. Vi bakker helt klart op om at give forbrugerne disse
oplysninger, som socialsikrings- og sundhedsmyndighederne i Europa også efterlyser, fordi de udgør et
middel til at bekæmpe fedme og en lang række sygdomme.

Så lad os ikke give efter! Lad os være bevidste om, hvorfor vi er blevet valgt ind i dette parlament. Vi er her
for at forsvare vores medborgere.

Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Hr. formand, mine damer og herrer! Hvis vi bliver, hvad vi spiser, er vi støt
og roligt ved at blive industriens produkter. Det bliver mere og mere almindeligt at være overvægtig, og
følgerne heraf, såsom type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme bliver også mere og mere udbredte.

Fødevareemballagen skal mærkes tydeligt med sande oplysninger om indholdet. Fødevarernes generelle
sundhedsfremmende egenskaber angives mest tydeligt vha. trafiklyssystemet, som selv et barn umiddelbart
kan forstå. Hvis vi ikke opnår enighed om dette på EU-plan, bør det i det mindste tillades på nationalt plan.

Jeg vil også gerne rette opmærksomheden mod spørgsmålet om transfedtsyrer. Udvalget var stemt for
obligatorisk mærkning af industrielle transfedtsyrer, og jeg håber, at Parlamentet som helhed vil følge trop.
Udvalget har fået udarbejdet en oversigt over undersøgelserne af transfedtsyrernes indvirkning på helbredet.
Denne oversigt rummer så mange beviser på deres skadelige virkning, at det er indlysende at forbyde
industrielle transfedtsyrer, lige som man har gjort det i Danmark. Som et absolut minimum skal de fremgå
af emballagemærkningen, så vi ved, hvad vi indtager, når vi f.eks. køber småkager, chokolade, kartoffelchips
eller is.

James Nicholson (ECR). – (EN) Hr. formand! Først vil jeg gerne hilse betænkningen velkommen og lykønske
ordføreren. Hun har arbejdet på den i et godt stykke tid og bestemt vist sig som en meget kyndig ordfører.

Lad mig slå en ting helt fast. Jeg går helhjertet ind for oprindelsesmærkning, men vi må også klart melde ud,
hvad vi mener med oprindelsesmærkning. Vi må først og fremmest sikre, at forbrugeren ved, hvor produktet
kommer fra. Men forbrugeren skal også kunne se helt tydeligt, hvordan fødevarerne er tilberedt, og hvordan
de er nået frem til køledisken. Her er jeg enig med ordføreren, og jeg mener, at vi risikerer at gå for vidt for
hurtigt.

15-06-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA20



Dette er en førstebehandling, en del af en længere proces. Lad os være helt ærlige omkring dette, da vi vil
vende tilbage til dette emne igen og igen. Jeg mener, at vi skal gå frem med en vis forsigtighed og sikre et godt
resultat. Jeg ønsker ikke, at vi i Europa overregulerer i en grad, så vi ikke ved, hvor vi kommer fra. Vi er i stor
fare for at regulere os selv ud af markedet. Vi er nødt til at få styr på dette, og det går jeg helt ind for. Jeg
mener, at vi skal bruge tiden mellem førstebehandlingen og den næste til at foretage en konsekvensvurdering
for at se, hvilke omkostninger og hvilken effekt dette vil have, for det får vi behov for i det lange løb.

Diane Dodds (NI). – (EN) Hr. formand! Jeg tror, at vi alle her er enige om, at forbrugerne ønsker og behøver
sikre, sporbare og sunde fødevarer, og ingen kan hævde, at der ikke er behov for præcis og troværdig mærkning
af disse fødevarer. Vi må imidlertid sørge for ikke at overlæsse en eventuel mærkningsordning med
information. For mange uforståelige oplysninger vil få forbrugerne til at overse de vigtige og bemærke andre,
som ikke har reel værdi. Derfor bør enkelhed og værdifulde oplysninger være nøglekriterierne i en
mærkningsordning.

Ligesom mine kolleger støtter jeg mærkning af oprindelsesland. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi ved, hvor
vores fødevarer kommer fra. De landbrugs- og fiskerisamfund og -producenter, som er repræsenteret i denne
forsamling, producerer fødevarer under overholdelse af meget strenge bestemmelser. Samtidig importerer
vi i EU 60 % af de fisk, som vi spiser, og i de fleste tilfælde opdrættes disse fisk ikke under overholdelse af
lignende strenge miljø- og lovgivningsmæssige bestemmelser. Vi må sikre, at vi i vores systemer skaber lige
konkurrencevilkår for vores lokalsamfund og producenter.

I Nordirland har landbrugsfødevareindustrien enormt stor betydning, og jeg vil igen appellere til, at vi ikke
straffer industrien med unødvendigt bureaukrati.

Françoise Grossetête (PPE). – (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne
fremhæve to særlige punkter. Det første vedrører ernæringsprofiler. Jeg er imod, at de fjernes, og jeg vil minde
Dem om, at de blev udarbejdet med det ene formål at fastslå, om en bestemt slags fødevarer må bære en
sundhedsanprisning. Målet er faktisk at undgå, at forbrugerne vildledes af sundhedsanprisninger, som af og
til vises på fødevarer, der ofte har et højt fedt-, salt- og sukkerindhold. Jeg anbefaler derfor, at vi afviser
ændringsforslaget om at fjerne ernæringsprofilerne, som i parentes bemærket blev vedtaget i 2006.

Jeg vil også gerne rette opmærksomheden mod den risiko, der ligger i ændringsforslag 205 om mærkning
af kød fra dyr, der er blevet schæchtet. Der er en risiko for, at det vil stigmatisere visse religiøse grupperinger,
da en mærkning af denne art kunne skabe uberettiget mistillid blandt visse forbrugere. Lad mig minde om,
at en del kød, som er helt velegnet til indtagelse, sælges på det brede marked, da det af religiøse årsager ikke
må spises af troende. I øvrigt kommer kødet fra certificerede slagterier, som opfylder sundhedskriterierne
fuldt ud.

De økonomiske konsekvenser ville således være betragtelige, en række slagterier, der udfører schæchtning,
ville blive truet, og dette ville bringe små lokale landmænds eksistensgrundlag i fare. Jeg tror, at der er behov
for en stor dosis sund fornuft i forhold til mærkning, så forbrugerne får den rette information. Men hvad
vigtigere er, mener jeg, at farvekodning også vil stigmatisere produkterne. Jeg mener ikke, at det er den rette
løsning endnu.

Andres Perello Rodriguez (S&D). – (ES) Hr. formand! De utallige ændringsforslag fra udvalget, som vi
behandler i Parlamentet, er det bedste bevis på vores velvilje. Men ud over denne velvilje skal vi også have
en vis praktisk sans, når det gælder mærkning af fødevarer, så vi ikke får den modsatte effekt i forhold til
den, vi sigter efter. Med andre ord må vi ikke forvirre forbrugerne i vores forsøg på at oplyse dem.

Det handler om at advare, ikke forklare. Det handler om at oplyse forbrugerne om, hvad de kan spise og i
hvilke mængder. Nogle vil nok spørge, om det er nødvendigt med mærkning vedrørende fedt, sukker og
transfedtsyrer. Det er det helt bestemt. Og det er også nødvendigt med mærkning om indhold, som påvirker
kolesterolniveauet, og alle stoffer, der har indvirkning på fedme og folkesundheden generelt. Men selv om
det kunne være meget informativt at medtage andre slags oplysninger, ville vi herved risikere at forvirre
forbrugerne i forhold til visse fødevarer, f.eks. hvad angår oprindelsesstedet eller, når det handler om kød,
hvor dyret blev født, har opholdt sig og er blevet opdrættet, og hvor det blev slagtet.

Vi skal være praktiske og sørge for, at vi harmoniserer og informerer forbrugerne med denne forordning.
Ellers vil den skabe øget forvirring i stedet for at sikre befolkningen bedre sundhed.

Derfor foreslår jeg, at vi for visse fødevarers vedkommende vælger en anbefalet daglig mængde i stedet for
trafiklyssystemet, fordi det på denne måde står meget klart, at hvis man indtager en vis mængde eller det
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dobbelte af et bestemt produkt, bliver man fed, og derfor skal man udvise mådehold. Nogle af os foreslår en
maksimal daglig mængde i stedet for andre rettesnore for ikke at forvirre forbrugerne yderligere.

Chris Davies (ALDE). – (EN) Hr. formand! Det burde være den enkleste sag i verden at fastlægge regler for
formidling af information til forbrugerne. Men forskellige fortolkninger og former for praksis i de enkelte
lande har sammen med konkurrerende kommercielle interesser ført til megen kompleksitet.

Personligt vil jeg stemme for trafiklyssystemet, mærkning af oprindelsesland og flere oplysninger om
alkoholholdige drikke, men erfaringen viser, at der stadig er rige muligheder for forvirring. Kommissæren
refererede i sine indledende bemærkninger til lovgivningen om sundhedsanprisninger på fødevarer. I svaret
på en forespørgsel fra Parlamentet, som han netop har afgivet, siger han, at der er indsendt 44 000 ansøgninger
om sundhedsanprisninger fra forskellige selskaber. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er ved at
drukne i ansøgninger, og Kommissionen har endnu ikke fremlagt en eneste holdning som svar på disse
ansøgninger.

Kommissionen bryder nu selv europæisk lovgivning, så det er ét stort rod. Måske vil kommissæren benytte
sine afsluttende bemærkninger til at fortælle os, hvordan vi får ryddet op i det hele.

Emma McClarkin (ECR). – (EN) Hr. formand! Princippet om at give forbrugerne flere og bedre
ernæringsoplysninger er et centralt element i denne betænkning, og det er et prisværdigt mål. Men under
behandlingen af betænkningen her i Parlamentet har jeg deltaget i meget informative drøftelser om
skriftstørrelsen på en pakke tyggegummi, hvorvidt kyllingekød faktisk er kød, og om en Twix-bar skal
klassificeres som en eller to portioner. Vi har glemt, hvad der er vigtigt og afgørende for forbrugeren.

Trafiklyssystemet forenkler ernæringsprofilerne for meget, så selv de mest basale oplysninger bliver vage og
abstrakte. Dette påvirker forbrugernes valgmuligheder direkte og har en uforholdsmæssig negativ indvirkning
på basale fødevarer. Ligesom visse medlemmer har været hurtige til at afsige deres dom, giver trafiklyssystemet
en for dømmesyg vurdering af fødevarerne og deres komplekse ernæringsmæssige sammensætning. De
enkelte fødevarers rolle i den samlede kost kan ikke reduceres til en enkelt farve.

Forbrugerne ønsker viden om, hvor deres fødevarer kommer fra, og information om, hvad der er i dem –
navnlig oplysninger om allergener – så de kan vælge de bedste fødevarer. Det mener jeg, at de er intelligente
nok til at finde ud af. De vil ikke have dikteret, hvilke fødevarer de må og ikke må spise.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Hr. formand! Spørgsmålet om harmonisering af principperne for mærkning
og gensidig anerkendelse af fødevarer har stor betydning for det fælles indre marked. Supplerende national
lovgivning og eksisterende EU-lovgivning om fødevarer, som fortolkes forskelligt i de forskellige
medlemsstater, skaber i dag problemer for samhandelen og varestrømmene og i forhold til konkurrencen.

Jeg er bekymret over bestemmelserne om forpligtelsen til at anføre oplysninger om oprindelseslandet for
produkter i bestemte kategorier. Efter min mening er dette et udtryk for medlemsstaternes protektionistiske
holdning, og det stemmer ikke overens med idéen om et fælles marked, hvor hindringerne for varernes
bevægelighed fjernes. Med tanke på forbrugernes bedste mener jeg derfor, at produkternes oprindelsesland
skal oplyses ud fra frivillighedsprincippet og i de tilfælde, hvor mangel på disse oplysninger kan vildlede
forbrugerne, hvad angår produktets sande oprindelse. Jeg mener, at en sådan indgangsvinkel vil være
afbalanceret, både i forhold til forbrugernes bedste og fødevareproducenternes interesser.

Under denne forhandling om Kommissionens forordning og fru Sommers betænkning har man flere gange
rejst spørgsmålet om ernæringsrigtig kost og EU-borgernes spisevaner. Efter min mening er fødevaremærkning
kun et blandt mange aspekter ved forbrugeroplysning om sund kost. Mærkningen kan øge borgernes viden
om sund livsstil, f.eks. gennem kampagner og undervisning, men den kan ikke erstatte denne viden. Derfor
er jeg imod indførelsen af farvekodning af fødevarer, som kan få varige konsekvenser for spisevanerne.

Når alt kommer til alt, må vi ikke vedtage lovgivning, som fritager borgerne fra ansvaret for deres egen adfærd
og de valg, som de træffer.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Parlamentets opgave og formålet med den
førte politik må være at øge EU-borgernes livskvalitet. Dette gælder både et sundt miljø og sund kost. Hvis
jeg som forbruger skal spise sundt, har jeg behov for disse oplysninger.

Vi har hårdt brug for praktisk gennemførlig, obligatorisk mærkning af oprindelsesland, så forbrugerne kan
træffe informerede beslutninger om, hvilke fødevarer de køber fra hvilket område. På den anden side har vi
dog også stadig behov for ernæringsprofiler, da kun disse profiler kan sikre, at forbrugerne ikke vildledes
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med hensyn til, om bestemte fødevarer er sunde, og om ingredienserne virkelig gør kosten bedre og fremmer
sundheden.

Vi har imidlertid også et udtalt behov for afklaring og uddannelse på ernæringsområdet. Her tænker jeg bl.a.
på sund mad fra et sundt miljø og tilpas megen motion.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Hr. formand! Det er ikke hver dag, at vi forhandler om lovgivning, som
skaber så megen interesse blandt vores vælgere. Der er bred enighed om, at en tydelig etiket på et
fødevareprodukt påvirker forbrugernes valg og i øvrigt tilskynder producenterne til at sælge sunde fødevarer.

Et af de spørgsmål, der har meldt sig under lovgivningsprocessen og vores forhandling, vedrører oplysninger
om fødevarers oprindelse. Etiketterne skal angive det land, hvor fødevarerne er produceret, også når det
gælder forarbejdede fødevarer. I sidstnævnte tilfælde vil det bestemt være mere vanskeligt, men i mine øjne
vil det være fornuftigt at oplyse om, hvor den primære ingrediens i et forarbejdet fødevareprodukt kommer
fra.

Oplysninger om indholdet i alkoholholdige drikke er lige så vigtige. Jeg deler det synspunkt, at oplysninger
om alkoholholdige drikkes næringsværdier og ingredienserne i dem skal angives på emballagen. Forbrugeren
skal vide, om den vodka, som vedkommende køber, er fremstillet af korn, kartofler eller måske bananer.
Ingen i denne forsamling betvivler behovet for ændringer og indførelse af mere omfattende lovgivning. Jeg
håber, at vi også alle er enige om, at vi her skal bevæge os i retning af at opfylde de europæiske forbrugeres
forventninger og samtidig tage hensyn til, hvad de små og mellemstore virksomheder i fødevaresektoren
kan formå.

Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Parlamentet anmodes om at vedtage en
endelig udtalelse om fødevareinformation til forbrugerne.

Først vil jeg gerne sige, at dette har været en meget vanskelig, langvarig og kontroversiel lovgivningsproces,
som ikke kunne afkortes. Målet er at harmonisere den europæiske fødevarelovgivning gennem regler, som
skal gøre oplysningerne til forbrugerne gennemskuelige og således sikre, at de træffer informerede valg og
ikke vælger fødevarer, som kan skade deres sundhed.

Fru Sommer, som skal have tak for bestræbelserne på at sammenfatte en lang række krav, har således
udarbejdet en betænkning, som skal føre til en løsning på kontroverserne og forskellene blandt de
forbrugerinformationssystemer, der anvendes i medlemsstaterne. Det er ikke tilfældigt, at der stadig er forskel
på de nationale bestemmelser med hensyn til, hvordan man beskriver de udbudte fødevarer, og at man fra
land til land indfører forskellige systemer og giver næring til unfair konkurrence til skade for forbrugerne.
På baggrund af Europa-Kommissionens forslag gør vi derfor et forsøg på at ændre den nuværende lovgivning,
idet vi inddrager både fødevareindustrien og forbrugerne. Samtidig forpligter betænkningen den europæiske
fødevareindustri til at skabe klarhed i den obligatoriske mærkning og mærkningen og angivelsen af
næringsværdien i fødevarer.

I en globaliseret verden kan EU ikke undgå at skulle tilpasse og omlægge lovgivningen om fødevarer for bl.a.
at beskytte fødevarebranchen og sikre den mod stadig mere påtrængende og ukontrolleret international
konkurrence. Det er ikke noget nyt, at vi hører mere og mere om farerne ved fødevarer med svært læselige
betegnelser og angivelser, der ofte ikke overholder de ernæringsmæssige mindstekrav, men som ikke desto
mindre udgiver sig for at være sunde.

José Manuel Fernandes (PPE). – (PT) Hr. formand! Mærkning af fødevarer er afgørende for
fødevaresikkerheden. Jeg går ind for at give forbrugerne klare oplysninger, men samtidig ønsker jeg mindre
bureaukrati, forenkling af reglerne, øget retssikkerhed og øget konkurrenceevne i fødevareindustrien, idet
vi ikke må glemme de mindre virksomheder.

Gårdsalg hos landmænd kan ikke underkastes bestemmelserne i denne forordning, og det samme gælder
salg af lokale produkter, herunder f.eks. kunsthåndværk. Disse produkter sikrer vores mangfoldighed og
vores dybeste rødder. Vi skal oplyse forbrugerne uden at begrænse deres valgmuligheder eller brændemærke
vores lokale produkter.

Kommissionens forslag er overdrevent formynderisk, da man forsøger at skubbe forbrugerne i en bestemt
retning i stedet for at oplyse dem. Nogle vil bestemme, hvad vi skal have på menuen. Andre vil fortælle os,
hvilke retter vi må og ikke må spise. Jeg kan forsikre Dem om, at portugiserne, navnlig dem fra
Minho-regionen, aldrig holder op med at spise pica no chão eller arroz de cabidela. Og de giver aldrig afkald på
deres caldo verde og cozido à portugesa ledsaget af gode lokale desserter og et glas vinho verde tinto.
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Jeg glæder mig derfor over ændringsforslagene, tilpasningerne og ordførerens fine arbejde. Jeg bifalder dennes
synspunkter og betænkning, og jeg går ind for, at forbrugerne skal være bevidste og velinformerede, men at
de selv skal have ansvaret for, hvad de spiser.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Hr. formand! Vi taler her om fødevareinformation til forbrugerne. Som
medlemmer af denne forsamling får vi oplysninger om mange ting, og det er ikke så meget oplysningerne,
der er afgørende, men derimod hvad vi bruger dem til.

Jeg vil gerne berøre to specifikke punkter i denne betænkning. Det ene er oprindelseslandet. Vi bruger i dag
mærkning af oprindelsesland, når det gælder oksekød. Måske ville vi ikke have valgt det, men vi blev tvunget
af en krise. Ordningen synes at have virket meget fint og effektivt. Jeg er enig i, at der er behov for at give
forbrugerne oplysninger om oprindelsesland, så de ved, hvor deres fødevarer kommer fra, navnlig når det
gælder kødprodukter.

Det andet punkt, som jeg gerne vil tale om, er et område, hvor jeg giver gult lys. Jeg har læst om trafiklys og
GDA – tak i øvrigt til dem, der gav mig de oplysninger – og jeg har forsøgt at analysere oplysningerne meget
omhyggeligt. Der er flere ting, som jeg gerne vil fremhæve. Vi har sundhedsadvarsler på cigaretpakkerne.
Jeg synes som ikke-ryger, at advarslerne er glimrende, og jeg agter ikke at begynde at ryge. Men rygerne bliver
ved med at ryge på trods af alle de skræmmende advarsler på etiketterne. Jeg vil gerne understrege, at etiketter
ikke afhjælper befolkningens fedmeproblemer. Vi har behov for en langt mere tilbundsgående debat om
dette problem. Vi bør forbyde elevatorer og biler, så vi får mere motion, men jeg tvivler dog på, at vi vælger
den løsning.

Jeg er glad for, at dette er en førstebehandling. Jeg mener, at spørgsmålene er for komplekse til, at vi kan
finde svarene på nuværende tidspunkt. Vi må have en mere indgående debat og nå frem til et resultat, som
tjener betænkningens titel: "Forbrugeroplysning om fødevarer".

Herbert Dorfmann (PPE). – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke ordføreren. Effektiv
fødevaremærkning er særdeles vigtig. Forbrugerne har behov for at vide, hvad de spiser, og det skal de finde
ud af under deres korte indkøbstur i supermarkedet. Men oplysningerne skal angives så tydeligt, at man ikke
behøver at være ernæringsekspert for at forstå dem. Målgruppen for oplysningerne er jo en helt anden,
nemlig de forbrugere, der ikke allerede ved en masse om, hvor sunde forskellige fødevarer er.

Der er et område, som i mine øjne er særlig vigtigt, og det er traditionelt producerede fødevarer, navnlig dem
der forarbejdes og markedsføres af landmanden selv. Indholdet i disse produkter er ofte ikke standardiseret
– her tænker jeg f.eks. på marmelade og frugtsaft – og det er ganske enkelt umuligt at angive oplysninger
såsom det præcise sukkerindhold eller præcise kalorieværdier.

I de senere år har vi gjort et stort arbejde for at bringe landmanden og forbrugeren tætter på hinanden, og i
dag er ting som livet på gården, gårdsalg og markeder osv. meget vigtige for landmændenes og landbrugets
image. Vi har også brugt EU-midler på at fremme disse ting som led i vores program for udvikling af
landdistrikterne. Ved f.eks. gårdsalg er der i øvrigt ofte direkte kontakt mellem landmanden og kunden, og
det er ofte vigtigere end oplysninger på etiketter. Derfor opfordrer jeg mine kolleger til at støtte de
ændringsforslag, der sigter mod at finde en fornuftig løsning i forhold til denne slags salg.

Richard Seeber (PPE). – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Der er ingen tvivl om, at vi har
sundhedsproblemer i EU, og at forbrugernes interesser må prioriteres. Der er heller ingen tvivl om, at fødevarer
adskiller sig fra andre varer ved det, at vi indtager dem. Derfor er det indlysende, at vi må være særlig
omhyggelige, når vi taler om fødevarer og mærkning af dem, og at forsigtighedsprincippet, som er forankret
i traktaten, også må gælde her.

Det er imidlertid naivt at tro, at vi kan løse disse problemer gennem fødevaremærkning. Se blot på USA.
Amerikanerne har den strengeste fødevaremærkningsordning, og alligevel er der mange overvægtige. Derfor
må vi overveje særlig grundigt, hvordan vi skal gribe problemet an her i Europa.

Jeg mener således for det første ikke, at vi kan nå vores målsætning med et trafiklyssystem som det foreslåede,
da den forvirring, som det skaber, overskygger de oplysninger, som det rummer. For det andet mener jeg
dog også, at et GDA-system, som også er blevet foreslået, sandsynligvis vil formidle de oplysninger, som vil
hjælpe videbegærlige forbrugere med at træffe de rigtige valg.

For det tredje mener jeg, at mærkning af oprindelsesland er vigtig, navnlig hvad angår fødevarer. De fleste
forbrugere vil gerne vide, hvor deres fødevarer kommer fra og er produceret. For det fjerde mener jeg, at
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oplysninger om sundhedsmæssige forhold skal være baseret på videnskab, hvis de skal påvirke forbrugernes
beslutninger.

Endelig har jeg en anmodning til kommissæren. Vi venter stadig på et forslag fra Kommissionen om
finansieringen af EFSA. Dette er den eneste myndighed, som ikke opkræver gebyrer for sine aktiviteter. Kan
kommissæren fortælle os lidt om, hvornår vi kan forvente dette forslag.

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Hr. formand! Dagens gode nyhed er, at den nye lovgivning vil sikre ensartet,
obligatorisk mærkning af næringsindholdet pr. 100 g, hvilket gør det lettere at sammenligne produkter.
Angivelse af næringsværdi giver forbrugerne de oplysninger, der gør det muligt for dem at træffe en informeret
købsbeslutning.

Den model, som jeg har i tankerne, bygger på den ansvarlige forbruger, der ved, hvad han køber.
Efterligningsprodukter, som ikke er mærket tydeligt som sådan, vildleder forbrugerne med overlæg. Imiteret
ost, kød med klister og vaniljeyoghurt uden vanilje er blot et par eksempler. Alle disse efterligningsprodukter
skal mærkes som sådan. Det glæder mig, at vi i morgen sender et tydeligt signal til Rådet, og at alle her i
forsamlingen er enige om, at vi har behov for bedre mærkning.

Efter min mening består opgaven i at tilvejebringe oplysninger, men vi skal overlade det forbrugerne selv at
vælge. Derfor er jeg imod trafiklysmærkning. Der findes ikke usunde fødevarer – kun usund, uvarieret kost.
Trafiklysene vildleder folk. Jeg går ind for fødevaremærkning efter GDA-modellen, og det glæder mig, at vi
sandsynligvis stemmer i den retning i morgen.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Hr. formand! Forbrugerne skal vide, hvad de spiser. Derfor støtter
de ungarske partier fuldt ud den kombinerede, farvekodede hybridmærkningsordning. Den nationale
forbrugerbeskyttelsessammenslutning i Ungarn støtter også denne ordning helhjertet. Det kombinerede,
farvekodede system er et fremragende, letforståeligt og utvetydigt system. Det gør det muligt at tilvejebringe
troværdige oplysninger, og det vil hjælpe forbrugerne med at vælge sundere fødevarer. For at imødekomme
bekymringerne vedrørende forbruget af traditionelle produkter, anbefaler vi kun brugen af denne
mærkningsordning for visse produktkategorier. Det ligger helt fast. Vi støtter også angivelse af
oprindelseslandet så vidt som muligt. Vi må bakke op om denne lovgivning, hvor man kræver angivelse af
oprindelsesland for produkter med kun én ingrediens såsom frugt og grøntsager, kød, fisk og andre fødevarer.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Det har høj prioritet for Parlamentet at
sikre, at forbrugerne får fødevarer, der er sikre og kommer fra en sporbar kilde, men det har lige så høj
prioritet at fremme let adgang til oplysninger om fødevarerne gennem hensigtsmæssige mærkningsordninger.
Indførelse af tydelig og letforståelig fødevaremærkning er et skridt i denne retning og kan faktisk påvirke
forbrugernes valg ved at opmuntre dem til at købe sundere produkter fra en sikker kilde.

I denne forbindelse vil jeg bede denne forsamling om omhyggeligt at gennemgå et ændringsforslag, som er
fremlagt og underskrevet af 40 medlemmer, nemlig ændringsforslag 351 om, at forbrugerne skal have
oplysninger om ikke blot oprindelsen af de råvarer, der findes i visse ikke-forarbejdede landbrugsprodukter,
som når frem til vores bord, men også oprindelsen af de råvarer, der bruges i forarbejdede produkter med
kun én ingrediens – med andre ord dem, der indeholder et tilsætningsstof ud over selve landbrugsproduktet.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne fremdrage to aspekter ved denne forordning.
Det er afgørende, at vi i morgen stemmer for obligatorisk mærkning af fødevarers oprindelsesland, som
allerede gælder for en lang række produkter – ikke blot fisk, frugt og grøntsager, men også ikke-forarbejdet
oksekød. Denne form for mærkning har været anvendt siden kogalskabsepidemien.

Vi må også sikre, at forordningen beskytter de mange SMV'ers investeringer, da disse virksomheder er
nyskabende og sikrer beskæftigelse. Vi må derfor fjerne alle de foranstaltninger, f.eks. ernæringsprofilerne
under artikel 14, som ikke blot er ineffektive, men som også uden tvivl vil være spild af tid og penge for
iværksætterne.

Jeg vil ganske kort her til sidst stille et spørgsmål til kommissær Dalli. Jeg vil gerne høre kommissærens
synspunkt vedrørende ændringsforslag 205, som fru Grossetête har brugt en del tid på, og som handler om
at tilføje en mærkning for dyr, der er blevet schæchtet. Som allerede nævnt ville dette stigmatisere disse
produkter uden formål og være meget ugunstigt for denne sektor. Jeg vil gerne høre, hvor Kommissionen
står i forhold til dette meget vigtige emne.

Anna Rosbach (EFD). - (DA) Hr. formand! Den europæiske forbruger er mig – og jeg vil vide, hvad jeg
putter i munden. I mit land kan jeg helt naturligt læse, hvor salaten, kødet og osten kommer fra. Forbrugeren
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har krav på et gennemskueligt overblik over sammensætningen af de fødevarer, vi køber, uden at være
uddannet kemiker eller klinisk diætist. Vi hilser velkommen, at 100-grams- og 100-milliliters-deklarationerne
skal fremgå af emballagens forsider, da statistikken viser, at det er disse oplysninger, forbrugeren går efter.
Vi skal ikke forvirre forbrugeren med alt for mange mærkningsordninger, ikke ødelægge den regionale
mangfoldighed på fødevareområder ved at pålægge en detaljeret mærkning af ikke-indpakkede fødevarer.
Og heller ikke lægge hindringer i vejen for de mange små og mellemstore virksomheder, som
fødevarebranchen består af. Det vil koste tusindvis af arbejdspladser i hele Europa, og det har vi ikke råd til.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – (SV) Hr. formand! Min vision er, at vi skal øge forbrugernes magt
gennem tydelig, enkel og forståelig information om fødevarerne uden at bebyrde de små producenter med
mere bureaukrati. Jeg er derfor imod enhver form for vildledende mærkning og forfalskning. Jeg er imod
trafiklysmærkningen, fordi den skræmmer folk og ikke respekterer, at vi alle har forskellige behov mht.
sundhed og livsstil. Af samme årsager er jeg imod mærkning i forhold til obligatorisk dagligt indtag.

Jeg går ind for mærkning af oprindelsesland for kød. Kommissionen må fremlægge forslag til praktiske
løsninger, som vi kan vurdere og tage stilling til.

Vi har to vidt forskellige alternativer: Enten dikterer politikerne, hvad vi skal spise, eller også får vi mere
valgfrihed og ret til mere information. Jeg går ind for en fleksibel mærkningsordning med ernæringsprofiler,
som baseres på forskning. Fødevareindustrien må tage ansvar, få styr på egne tropper og arbejde på at fjerne
de elementer, der er skyld i dårligere fødevarer. Det er vigtigt at indse, at fødevarer er et sundhedsanliggende.
Vi må arbejde sammen for at få bedre fødevarer.

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Hr. formand! Jeg går også ind for farvekodet mærkning, men jeg vil gerne
fremhæve et andet emne. Hver eneste time omdannes tropisk primærskov svarende til 300 fodboldbaner
til palmeplantager. Formålet er, at vi kan få palmeolie, som bruges til at producere vores fødevarer. Denne
viden holdes imidlertid skjult for vores medborgere.

Jeg opfordrer Parlamentet til at stemme for ændringsforslag 263, hvor det anføres, at det skal være obligatorisk
at oplyse om palmeolie i fødevarer, som man finder på supermarkedets hylder, så forbrugeren ikke uforvarende
støtter global afskovning, tab af biodiversitet og klimaændringer.

Når vi stemmer i morgen, skal vi beslutte, om borgerne får mulighed for at påtage sig det miljømæssige
ansvar for de fødevarer, som de vælger, eller om de uforvarende kommer til at støtte selskaber, der ødelægger
miljøet og vores fælles fremtid.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Hr. formand! 3 mio. europæiske skolebørn er overvægtige, og tallet stiger
med 85 000 hvert år. Overvægt forårsager naturligvis en række kroniske sygdomme, og derfor er det vigtigt,
hvad vi spiser. Med andre ord: Vi er, hvad vi spiser. Det er i forbrugernes interesse, at vi har en tydelig og
letforståelig fødevaremærkning, som angiver bestemte ingredienser. Jeg bifalder derfor idéen om, at den
enkelte forbruger hurtigt kan se fedt-, sukker- og saltindholdet i et produkt. Men ansvaret for oprindelsen af
ingredienserne i et produkt hører virkelig ikke hjemme i denne forordning. Det er derfor vigtigt, at nogen
overtager ansvaret for, hvor de ingredienser, der bruges i færdigprodukter, kommer fra. I denne forbindelse
– og i forhold til dette følsomme markedssegment – er det også meget vigtigt, at vi har sanktioner på plads.
Det skal have konsekvenser for dem, der bevidst fører forbrugerne bag lyset og angiver falske oplysninger
om produkterne og ingredienserne i dem.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Hr. formand! Vi taler her om information, og information kan distribueres over
hele verden med et tryk på en knap. Det er ikke fordi, vi mangler mere information. Det, vi mangler, er
kortfattet, tydelig og hensigtsmæssig information.

Én ting ligger fast: En fødevaredeklaration kan aldrig blive en håndbog i sunde kostvaner. Viden om kost
skal formidles i familien, skolen og lokalsamfundet. Den enkelte borger skal have et grundlæggende kendskab
til sund ernæring, hvis vedkommende skal kunne bruge oplysningerne på fødevaredeklarationerne og
sammensætte sin egen sunde kost. GDA, ernæringsprofiler og sundhedsanprisninger er ikke nødvendige på
etiketterne. Forbrugerne har ingen gavn af trafiklys, som både kan være røde og grønne på samme tid, da et
højt sukkerindhold og et lavt fedtindhold ikke udelukker hinanden.

Mærkning af oprindelsesland er passé. Vores lokale mejeri modtager mælk fra Tyskland, Belgien og
Luxembourg. Så hvorfra stammer den ost, som mejeriet producerer? Vi må naturligvis forhindre, at
forbrugerne vildledes. Det skal utvetydigt fremgå af mærkningen, hvad der er i produktet. Ingredienser, der
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erstatter f.eks. ost, skal benævnes tydeligt og kunne genkendes. Sammenklistret kød og tilsætningsstoffer
må ikke sælges som bøffer ved disken. Jeg beder Dem om at støtte ordførerens forslag.

Edite Estrela (S&D). – (PT) Hr. formand! Effektiv fødevaremærkning er afgørende. Oplysninger om
oprindelsesstedet er vigtige, og det samme gælder oplysninger om fedt-, sukker- og saltindhold. Derfor skal
mærkningen være tydelig og lettilgængelig og kun omfatte de vigtigste oplysninger, hvis den skal være
effektiv. Dette betyder dog ikke, at visse traditionelle produkter, som i mange tilfælde er et udtryk for kulturen
i en bestemt region i Europa, ikke kan eller bør undtages.

Vin skal efter min mening også undtages af to årsager: For det første er det en specialitet, som allerede er
omfattet af en bestemt forordning. Vin indeholder hverken fedt eller sukker, men derimod alkohol, som
allerede er omfattet af den nuværende mærkning. Oven i købet anbefaler Verdenssundhedsorganisation
rødvin. For det andet vil den nye form for mærkning kun skade en økonomisk sektor, som allerede har det
meget svært.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi behøver ikke være bange for at angive
oprindelsesstedet på det produkter, som vi, vores familier og vores medborgere indtager.

Forbrugerne, som skal garanteres ubegrænset valgfrihed, har ret til at vide, hvilke produkter de køber, hvad
produkterne indeholder, og hvor de kommer fra. Det vil gøre det muligt for forbrugerne at træffe informerede
valg mht. kost og ernæring, som er det første skridt i retning af en sund og varieret kost, der hjælper folk
med at holde sig sunde.

Vi ved, at mange selskaber af økonomiske eller praktiske hensyn helst vil udelade mange af disse oplysninger
fra deres etiketter, men det kan vi som lovgivere ikke tillade. Vi må udelukkende handle i den europæiske
forbrugers interesse.

En effektiv mærkningsordning skal ikke fælde dom over gode eller dårlige fødevarer, men derimod give
forbrugerne redskaber, som kan hjælpe dem med at træffe deres egne informerede valg.

Lega Nord har altid kæmpet for at beskytte og sikre kvalitetsprodukter, som helst skal være dyrket lokalt,
fordi vi mener, at en god, sund kost er nøglen til bedre sundhed og øget livskvalitet.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Hr. formand! Spørgsmålet om farvekodning synes at være det
varmeste emne ved dagens forhandling. Idéen er måske nok tillokkende, men metoden er bestemt ikke
effektiv, og den kan endog være farlig.

Der er absolut ingen tvivl om, at vi skal fokusere på at give forbrugerne korrekte oplysninger og vedtage
foranstaltninger til bekæmpelse af fødevarerelaterede sygdomme. Men på den anden side må vi heller ikke
dæmonisere bestemte fødevarer. Der findes ikke gode og dårlige fødevarer. Problemet er blot, at vi spiser
for meget. Det kan ende med, at forbrugerne undgår mange traditionelle europæiske produkter, eller at
producenterne ændrer dem, og det vil få alvorlige konsekvenser for vores fødevareindustri.

Til slut vil jeg gerne understrege, at jeg deler fru Grossetêtes synspunkt vedrørende kød, der stammer fra
rituel slagtning, og hr. Dorfmanns syn på traditionelt producerede fødevarer, som også er en vigtig del af
den europæiske identitet. Sidst, men ikke mindst, støtter jeg ændringsforslag 351, som Giovanni La Via
nævnte tidligere.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Hr. formand! Først vil jeg gerne rose ordføreren, Renate Sommer, for hendes
arbejde med at udarbejde betænkningen, hvor hun har fokuseret på at forbedre Kommissionens udkast. Efter
min mening må vi lægge vægt på, at det skal give mening, når vi angiver fødevarers næringsværdi. De
nødvendige oplysninger skal angives i sammenlignelige værdier, og forbrugeren må ikke fare vild i symboler
og tegn.

Vi skal også fokusere på tydelighed. De vigtigste oplysninger skal angives på forsiden, så de umiddelbart kan
ses. Derudover kan der angives supplerende oplysninger om ingredienser på produktets bagside.

Desuden skal vi fokusere på objektivitet. Producenterne skal bære ansvaret for, at der findes præcise
oplysninger på produkterne, og de skal vide, at der kan blive tale om sanktioner. Vi må i øvrigt sørge for, at
oplysningerne er læsbare. Den skriftstørrelse, der nævnes i Kommissionens forslag, er utilstrækkelig.
Forbrugeren skal tydeligt kunne se de vigtigste oplysninger ved første øjekast.

Hvad angår mærkning af oprindelsesland, er der en række uafklarede spørgsmål. Slutproducenten køber
ofte halvfabrikata ud fra prisen, idet han skifter mellem forskellige leverandører i forskellige lande, og disse
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råvarer blandes derefter i det endelige produkt. Her tænker jeg bl.a. på produkter som salami og pølser, og
i disse tilfælde vil det tydeligvis være svært at angive oprindelseslandet.

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Dette er et ekstremt vigtigt emne i forhold
til forbrugerbeskyttelse. I en nylig meningsmåling siger EU-borgerne, at fødevaresikkerheden er blevet
forringet i løbet af de seneste 10 år, og hver tredje forbruger har ikke tillid til produkternes kvalitet. Det er
derfor bydende nødvendigt at ajourføre, forenkle og tydeliggøre fødevaremærkningen i EU og derved sikre
bedre beskyttelse af forbrugerne.

Lad mig berøre to punkter. Vi går ind for farvekodning, forudsat at den kombineres med en angivelse af
næringsværdierne i procent. Vi går derimod ikke ind for obligatorisk ernæringsmærkning af vin og spiritus.
Vi så gerne, at der allerede senest om tre år udarbejdes en forordning om vin og spiritus og ikke inden for
fem år som foreslået af Europa-Kommissionen. Det var det, jeg gerne ville sige.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Hr. formand! Jeg vil gerne takke min kollega Renate Sommer, der har lagt
et krævende og grundigt arbejde i udarbejdelsen af betænkningen om dette forslag til forordning. Der er tale
om en meget vigtig retsstandard, navnlig for europæernes sundhed, der er den vigtigste prioritet. Der er i
dag ingen tvivl om, at mange sygdomme, herunder livsstilssygdomme, hænger sammen med dårlig ernæring,
og vi skal derfor imødegå dette problem på et konceptuelt grundlag.

Jeg vil gerne understrege, at forbrugerne skal have klare og gennemsigtige oplysninger om næringsværdien
af et produkt, men skal herefter træffe deres egne valg. Vores mål er at give forbrugerne faktuelle oplysninger,
ikke at fortælle dem, hvordan det burde være. Jeg mener derfor, at trafiklysmærkning er et overfladisk og
meget utilstrækkeligt system. Da næsten 80 % af fødevareproducenterne er små og mellemstore virksomheder,
er det også nødvendigt at understrege, at de foranstaltninger, der træffes, ikke må være til for stor byrde for
disse producenter.

John Dalli, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke Dem for denne livlige og
interessante forhandling, hvor der blev givet udtryk for meget stærke holdninger til en lang række aspekter
i forslaget. Kommissionen vil naturligvis tage disse holdninger op til nøje overvejelse.

Visse spørgsmål er efter vores opfattelse af afgørende betydning for forbrugerne, f.eks. oplysninger om
allergener på alle fødevarer, næringsdeklaration foran på pakningen og medlemsstaternes supplerende
mærkning, indførelse af målbare kriterier for læsbarhed og objektive oplysninger om forbrugersundhed. Jeg
vil gerne på ny understrege, at jeg er kraftig tilhænger af princippet om ernæringsprofiler, at vi ikke agter at
standse produktionen af nogen fødevarer, og at vi vil arbejde fordomsfrit videre med dette spørgsmål.
Kommissionen kan ikke gå med til at lade denne bestemmelse udgå af forordningen om anprisninger.

Jeg vil gerne kommentere nogle af de spørgsmål, der blev rejst her i dag. Med hensyn til EFSA-finansieringen
kan jeg oplyse, at vi i øjeblikket er ved at udarbejde en ikkelovgivningsmæssig rapport, der forventes at ligge
klar efter sommerferien, hvori der vil blive redegjort for vores tilgang til dette spørgsmål fremover.

Med hensyn til innovation mener jeg ikke, at vores forslag går imod innovation. Jeg går – i lighed med
Kommissionen – ind for innovation, men det skal være ansvarlig innovation. Vi ønsker innovation, der er
til fordel for forbrugerne, og innovation, der fremmer forbrugernes sundhed.

Med hensyn til anprisninger og de godkendelser, som hr. Davies var inde på, vil jeg gerne understrege, at vi
rent faktisk modtog omkring 44 000 anprisninger fra medlemsstaterne i henhold til artikel 13. Vi anmodede
medlemsstaterne om at revidere disse anprisninger, og de blev herefter reduceret til 4 000. Det viser efter
min opfattelse, at disse anprisninger bruges på en letsindig og overfladisk måde, og det er derfor vigtigt, at
vi kontrollerer disse anprisninger, der som sagt anvendes i reklameøjemed for at sælge produkter. Denne
proces er rent faktisk blevet en smule forsinket på grund af det store antal anprisninger, men vi er ved at
gruppere dem. EFSA er færdig med den første gruppering, som Kommissionen er ved at gennemgå forud
for offentliggørelsen, og EFSA er også kommet langt med den næste gruppering. Det er en løbende proces.
Kommissionen har desuden allerede godkendt eller afslået 50 ansøgninger om godkendelse af anprisninger
i henhold til artikel 14. Arbejdet skrider således frem – vi er blevet forsinket, men arbejdet fortsætter.

Jeg vil gerne føje en kommentar til spørgsmålet om konsekvensanalyser. Kommissionen har støttet dette
forslag gennem en bred høring af berørte parter og en konsekvensanalyse, hvor der blev foretaget en afvejning
af fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmodeller. Der er ikke blevet gennemført en vurdering af
indvirkningen af en række af de ændringsforslag om yderligere mærkningskrav, der er blevet stillet af
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medlemmerne i dag og tidligere. Jeg mener, at beslutningsprocessen til enhver tid bør understøttes af en
konsekvensanalyse for at sikre, at princippet om bedre lovgivning respekteres.

Jeg vil gerne afslutningsvis takke Renate Sommer og alle medlemmerne for deres bidrag. Parlamentet vil som
sædvanlig modtage en fuldstændig liste over Kommissionens holdning til de enkelte ændringsforslag.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag den 16. juni 2010.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Sergio Berlato (PPE), skriftlig. – (IT) Forhandlingen i dag er særlig vigtig.

Fællesskabslovgivningen omfatter en række forordninger og direktiver om fødevareingredienser og mærkning.
Medlemsstaternes mærkningskrav er imidlertid ikke samordnet i øjeblikket. Det er tydeligt, at de mange
generelle europæiske regler om fødevareinformation gør det vanskeligt for europæiske forbrugere at finde
klare retningslinjer. I stedet for at lukke hullerne, hvilket er formålet, har de enkelte medlemsstaters supplerende
lovgivning skabt handelshindringer på EU's indre marked.

Jeg mener derfor, at vi kun kan gøre os håb om at løse disse problemer, hvis der indføres en ensartet
mærkningsordning på EU-plan. Den obligatoriske mærkning skal være forståelig, således at forbrugerne kan
træffe velinformerede købsbeslutninger. Der skal fortsat tages særligt hensyn til forbrugerne i vores
beslutningsproces, både for at beskytte deres helbred og sikre kvaliteten af de varer, de køber.

Jeg vil gerne understrege vigtigheden af at beskytte europæiske virksomheder mod alle former for
piratkopiering og illoyal konkurrence og samtidig reducere bureaukratiet. Angivelse af producentens navn
på fødevareemballagen er også en væsentlig oplysning, der fremmer den europæiske fødevareindustris
konkurrenceevne.

António Fernando Correia de Campos (S&D), skriftlig. – (PT) Sommer-betænkningen er meget vigtig,
ikke kun med henblik på at sikre forbrugerne klare oplysninger, men også for at undgå konkurrenceforvridning
på markedet og fremme den europæiske økonomi gennem indførelse af gennemskuelige mekanismer og
ensartet anvendelse af regler i EU. Det er derfor overraskende, at der igen i dag stilles ændringsforslag om at
omfatte vin af denne mærkningsordning med oplysninger om energiværdier og sukkerniveauer.

Der er allerede en række krav vedrørende mærkning af vinetiketter, og hvis der blev stillet nye krav, ville
informationsmængden blive for stor, og etiketterne ville blive vanskelige at læse og af ringe praktisk værdi.
De særlige krav vedrørende mærkning af vin kan forklares historisk ved, at der er tale om et stærkt reguleret
produkt med særlige kvaliteter. Vin bør derfor omfattes af den foreslåede undtagelsesperiode på fem år,
hvilket vil gøre det muligt at foretage en nøje vurdering af, hvilke oplysninger etiketterne bør indeholde. I
lyset af den nuværende finanskrise i Europa skal vi udvise forsigtighed, idet vinsektoren primært består af
små og mellemstore virksomheder. Der er allerede store omkostninger forbundet med kvalitetsproduktion,
og disse yderligere krav vil være af ringe praktisk værdi. Jeg mener derfor, at det er uhensigtsmæssigt og
forkert at omfatte vin af mærkningskravene i nærværende forordning.

Robert Dušek (S&D), skriftlig. – (CS) Formålet med betænkningen om mærkning af fødevarer er at
harmonisere syv eksisterende direktiver og en forordning og skabe klarhed over den nuværende lovgivning
på EU-plan og på nationalt plan. De nuværende uoverensstemmelser skaber usikkerhed og forvirring omkring
oplysningerne på fødevarer om ingredienser og næringsværdier. Indførelsen af ensartet mærkning af fødevarer
på EU-plan vil derudover styrke de europæiske producenters konkurrenceevne og fremme sunde kostvaner
blandt befolkningen generelt. Jeg er grundlæggende uenig med Kommissionens forslag om primært at
overlade det til medlemsstaterne at træffe deres egne retlige foranstaltninger. Det ville føre til yderligere
fragmentering og manglende samordning på det indre marked for fødevarer og være helt i strid med
hovedformålet med forordningen, nemlig at sikre en ensartet og klar mærkning af fødevarer. Kommissionens
forslag om en skriftstørrelse på 3 mm ville i mange tilfælde ikke fungere i praksis. Hvis dette krav skulle
overholdes, ville det være nødvendigt at ændre de enkelte emballagestørrelser, hvilket naturligvis fordyrer
produktionen af emballagen, transporten af produkter, der emballeres på denne måde, og oplagring af
produkterne samt prisen på fødevaren og den miljørigtige bortskaffelse af emballagen. Kommissionen har
helt set bort fra små landbrugere og direkte salg af uemballerede varer. Det er uacceptabelt, at Kommissionen
forelægger sådanne uafbalancerede og ufuldstændige forslag, hvor der ikke tages hensyn til den seneste
videnskabelige udvikling. Jeg støtter i princippet den ændrede version af betænkningen fra Udvalget om
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, og jeg vil derfor stemme for denne nye version.
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Elisabetta Gardini (PPE), skriftlig. – (IT) Vi stemmer i dag om en forordning, der har til formål at beskytte
forbrugerne ved at sikre deres ret til information om de fødevarer, der sælges til dem, således at de kan træffe
velinformerede købsbeslutninger.

Det er ikke vores opgave at bestemme, hvad de europæiske borgere skal spise. Vi kan derfor ikke acceptere
modeller som trafiklysmærkning eller mærkning med ernæringsprofil, der giver grønt eller rødt lys for
fødevarer på grundlag af såkaldte sundhedsprincipper, hvor der tilmed ikke tages hensyn til gastronomiske
traditioner eller lokale specialiteter. Førende ernæringseksperter mener desuden, at der ikke findes gode eller
dårlige fødevarer, men kun gode eller dårlige kostvaner, der afhænger af sammensætningen af de enkelte
fødevarer i den enkeltes kost som helhed. Der tages ikke hensyn til, at den menneskelige krop også har brug
for mættet fedt, sukker og salt for at fungere ordentligt, i hverken trafiklys- eller ernæringsprofilmodellen.

Jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på nødvendigheden af at angive fødevarens oprindelse. Vi er
klar over, at der i nogle lande kan blive anvendt sundhedsskadelige ingredienser, og at dårlige
hygiejnestandarder i produktionssektoren kan blive accepteret. Vi må også beskytte de virksomheder, der
satser på sunde produkter af høj kvalitet. Vi kan gøre store fremskridt i denne retning med vores afstemning.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Vi har brugt omkring 90 mio. EUR på EU-kampagnen til fremme af
sunde kostvaner blandt skolebørn i EU. Formålet er at opfordre børn til at spise sundt ved at tilbyde dem
gratis frugt. Vi bruger således mange millioner på at banke ind i hovedet på børn, at de bør spise æbler og
anden frugt. Så planlægger vi at indføre en mærkningsordning for fødevarer, hvor fødevarer med et lavt
indhold af sukker, fedt og salt, mærkes med et grønt trafiklys på etiketten, og fødevarer med et højt indhold
mærkes med et rødt trafiklys. Pludselig får alle de æbler, som vi har leveret, og som har kostet mange millioner
euro, en rød mærkning på grund af deres sukkerindhold, og de vil således blive opfattet som usunde. Børnene
vil i så fald sandsynligvis ikke have noget godt at sige om EU. Selv de mennesker, der ikke tænker over, hvad
de spiser, har langt om længe forstået budskabet om, at det er usundt at konsumere for store mængder af
færdigretter, kiks, slik og alkohol. For alle de mennesker, der ønsker at tage hensyn til deres sundhed, når de
køber fødevarer, eller som er tvunget hertil på grund af sygdom, er en fuldstændig ingrediensliste meget
vigtigere. Den vil f.eks. gøre det nemmere for diabetikere at beregne antallet af brødenheder i stedet for at
skulle gætte, hvor meget insulin, de skal indsprøjte. For de omkring 10 %, der tilsyneladende læser
næringsdeklarationen, er angivelse af kalorieværdien og kalorieindholdet en ideel løsning. Et forvirrende
farvekodesystem tjener derimod i virkeligheden ikke noget formål.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. – (EN) Mange europæiske borgere lider af kostrelaterede sygdomme
som f.eks. diabetes, forhøjet blodtryk og hjernesygdomme. Forekomsten af disse sygdomme – der ofte kan
forebygges – er desuden stigende. Forbrugerne træffer ikke altid sunde kostvalg, selv om de gerne vil, idet de
i vid udstrækning køber forarbejdede fødevarer og færdigretter og ikke har adgang til oplysninger om deres
indhold. Vi har ret til klare og nøjagtige oplysninger om vores fødevarer, og det bør være nemt at sammenligne
forskellige produkter, navnlig med hensyn til deres indhold af fedt, sukker og salt. De fødevarestandarder,
navnlig farvekoderne, som jeg agter at støtte i morgen, vil både gøre det nemmere for forbrugere med særlige
kostbehov og forbrugere, der er bevidste om deres kost som helhed, at træffe de rigtige valg. Oplysning om
kost og ernæring er ikke tilstrækkeligt i sig selv, idet forbrugerne også skal have let tilgængelige og pålidelige
oplysninger, der er nemme at bruge. Det er afgørende at sikre, at forbrugerne kan træffe de rigtige kostvalg,
og det er en af de bedste metoder til at tackle kostrelaterede sygdomme, der er meget udbredte i hele EU.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), skriftlig. – (PL) Betænkningen om forslaget til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne, som vil blive sat under
afstemning i dag på Europa-Parlamentets plenarmøde, er endnu et skridt hen imod at give forbrugerne
adgang til de nødvendige oplysninger om et produkt, således at de kan træffe en købsbeslutning på et
kvalificeret grundlag. Med hjemmel i denne lovgivning vil Unionen indføre en obligatorisk mærkningsordning
for fødevarer i alle medlemsstaterne. Det er et eksempel på bedre lovgivning, der forenkler det nuværende
system med syv direktiver og en forordning. Harmoniseringen af lovgivningen på EU-plan vil sikre, at det
fælles marked fungerer effektivt, idet forbrugerne bliver i stand til at træffe deres valg på et kvalificeret
grundlag, og producenterne vil samtidig blive retligt beskyttet. De mange forskellige mærkningsordninger
for fødevarer skaber kun unødvendig tvivl blandt forbrugerne i købssituationen, og de tilgængelige oplysninger
er ofte ulæselige eller ikke angivet korrekt på emballagen. Det er navnlig vigtigt i lyset af fedmeepidemien i
Europa. Formålet med Sommer-betænkningen er at ændre denne situation, og jeg vil således stemme for
vedtagelsen.
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6. Kvaliteten af statistiske data i Unionen og øgede revisionsbeføjelser til
Kommissionen (Eurostat) (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandlingen om den mundtlige forespørgsel af Karas og
Bowles for Økonomi- og Valutaudvalget til Kommissionen om kvaliteten af statistiske data i Unionen og
udvidede revisionsbeføjelser til Kommissionen (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010).

Othmar Karas, forslagsstiller. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Forhandlingen i
dag er et vigtigt politisk signal, som Europa-Parlamentet ønsker at sende i disse tider. Denne mundtlige
forespørgsel, der indgives midt under arbejdet med ændringen af Eurostat og udarbejdelsen af
Europa-Parlamentets betænkning til Kommissionen, vidner også om vores beslutsomhed.

Med vedtagelsen af en særskilt beslutning viser vi, at Europa-Parlamentet mener, at Eurostat skal have
uafhængige og udvidede beføjelser. Dette er lovgivningsmyndighedens første direkte reaktion på erfaringerne
i og med Grækenland. Vi bør samtidig ikke glemme, at Rådet forkastede kommissær Almunias fempunktsplan
i 2005, hvilket er årsagen til, at Kommissionen ikke har de nødvendige instrumenter. Vi er i gang med at
træffe de foranstaltninger, som vi kunne og burde have truffet for længe siden. Jeg vil derfor gøre både
Kommissionen og Rådet opmærksom på, at der er politisk vilje til at udvikle de nødvendige instrumenter
til at sikre, at euroen understøttes, ikke kun af Den Monetære Union, men også af Den Økonomiske Union.
Jeg opfordrer Rådet til ikke at blokere, forsinke eller forhindre, men at give Kommissionen denne mulighed.

Vi vil også gerne have oplyst, om der pågår en undersøgelse af, hvilke fejl Eurostat og/eller medlemsstaterne
har begået i de senere år, idet vi først kan vide, hvilke ændringer og tilføjelser der skal foretages, når der
foreligger en klar analyse.

Hvad ønsker Europa-Parlamentet? Vi ønsker uafhængighed, vi ønsker sammenlignelighed – og således
minimumsstandarder for indsamling af statistikker, minimumsstandarder for myndighedernes institutionelle
struktur og samarbejde med ECB. Vi ønsker mulighed for at kontrollere alle data, og Eurostat skal derfor til
enhver tid have mulighed for at udføre uanmeldte inspektioner. Vi ønsker en udvidelse af Eurostats beføjelser,
fordi vi ønsker indsigt i alle data – herunder på regionalt og kommunalt plan og for sociale sikringsordninger.
Vi ønsker et gnidningsløst samarbejde, vi ønsker at styrke samordningen, og Kommissionen skal fortælle
os, om alt det, der er blevet aftalt med Rådet indtil videre, er tilstrækkeligt, inden vi færdiggør vores betænkning.
Det tror vi ikke. Der er blot tale om det nødvendige minimum, om at indhente det forsømte og om at tage
det næste skridt hen imod større uafhængighed og udvidede beføjelser.

Sharon Bowles, forslagsstiller. – (EN) Hr. formand! Alle medlemmerne af Økonomi- og Valutaudvalget har
den klare holdning, at Eurostat skal styrkes, og vi har længe ønsket statistiske data af højere kvalitet.

Vi kender historien, da hr. Karas allerede har fortalt den. I 2005 bragte Rådet skam over sig selv og lagde de
første spirer til de nuværende statsgældsproblemer ved at svække stabilitets- og vækstpakken og samtidig
nægte Eurostat revisionsbeføjelser. Det tager tid at genskabe tilliden på denne baggrund, og den manglende
tillid var medvirkende årsag til, at medlemsstaterne var nødsaget til at lægge en masse kontanter på bordet
under den nylige krise. Økofinrådets erklæringer og politiske tilsagn var ikke nok.

Eurostat vil snart langt om længe få revisionsbeføjelser, hvilket navnlig er vigtigt i dag, da disse beføjelser er
en forudsætning, hvis andre planer om økonomisk overvågning skal være effektive. Et redskab til at få styr
på et resultat er langt bedre end tomme løfter.

Vi ønsker en forbedring af dataenes kvalitet, vi ønsker rettidige data, og vi ønsker at få mulighed for at
kontrollere input fra foregående led til nationale regnskaber. Men er de nye beføjelser til Eurostat tilstrækkelige?
Selv nu har Økofinrådet knyttet en række betingelser til udøvelsen af de nye revisionsbeføjelser, der rent
faktisk er mindre begrænsende, end mange af os frygtede, men Økofin har undermineret muligheden for en
virkelig tidlig undersøgelse og intervention.

Europa-Parlamentet støtter i sin betænkning Eurostats ubetingede ret til at gennemføre såkaldte metodologiske
besøg. Ressourcerne skal naturligvis anvendes der, hvor der er behov herfor, men undersøgelsen skal foretages,
så snart mistanken opstår, og ikke efter begivenheden.

Endelig vil vi gerne vide, hvornår oplysningerne bliver sammenlignelige? Hvilke fremskridt sker der med
hensyn til at sikre, at regnskabsprocedurerne standardiseres og gøres tilstrækkelig gennemsigtige til at opfange
ikkebogførte aktiviteter og anden innovativ praksis?
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Olli Rehn, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne indledningsvis takke hr. Karas, fru
Bowles og andre, der har rejst disse meget vigtige spørgsmål om kvaliteten af statistiske data og Eurostat. Jeg
glæder mig også over den støtte, der gives udtryk for i forslaget til beslutning om Kommissionens forslag
vedrørende ændring af forordningen om gennemførelse af protokollen om proceduren i forbindelse med
uforholdsmæssigt store underskud (EDP).

Jeg vil gerne understrege, at dette er det allerførste forslag til retsakt efter indsættelsen af den anden
Barroso-Kommission i februar. Jeg glæder mig over, at forordningen snart vil blive vedtaget, hvilket jeg er
sikker på, og vi vil herefter have den i vores arsenal. Som fru Bowles påpegede, har vi haft brug for den længe.

Det oprindelige forslag blev forelagt i 2005, men blev efterfølgende forkastet af medlemsstaterne. Tiderne
har ændret sig, og nu er der bred opbakning bag dette forslag i Rådet.

Med hensyn til dette forslag er der i den generelle tilgang, som Økofinrådet nåede til enighed om den 8. juni
i sidste uge, fokus på at sikre statistikker af høj kvalitet over offentlig gæld og offentligt underskud, og
Kommissionens og Eurostats rolle i denne forbindelse anerkendes.

I den endelige forordning fastholdes hovedformålet med Kommissionens forslag, nemlig at udvide Eurostats
beføjelser, når der klart er konstateret signifikante risici eller problemer i forbindelse med dataenes kvalitet.
Kommissionen kan derfor acceptere kompromisteksten.

Kommissionen agter at tage en lang række yderligere skridt for at forbedre kvaliteten af de europæiske
statistikker, der anvendes i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.
Personaleressourcerne på dette område vil blive styrket med det samme, primært via intern omfordeling i
Eurostat. Medlemsstaterne vil modtage mere regelmæssige besøg end i øjeblikket inden for rammerne af de
såkaldte EDP-dialogbesøg.

Kommissionen vil sikre, at der indarbejdes yderligere oplysninger om datakilder til brug for udarbejdelse af
statistikker i de EDP-oversigter, der henvises til i forordningen. I ekstraordinære tilfælde, hvor der klart er
konstateret signifikante risici eller problemer i forbindelse med dataenes kvalitet, vil Eurostat udøve alle
tilgængelige relevante beføjelser i henhold til de nye regler, herunder naturligvis revisionsbeføjelserne.

Jeg vil gerne afslutningsvis kort kommentere en række aktuelle spørgsmål vedrørende Grækenland. Jeg vil
gerne benytte mig af denne lejlighed og måske tage endnu et minut af Deres tid. Som bekendt har
Kommissionen gennem flere år arbejdet indgående med de græske statistikker. Den reviderede forordning
vil fremover i højere grad afbøde risikoen for svig eller manipulation med statistikker eller enhver anden
form for uregelmæssighed.

I går skete der en ny udvikling vedrørende Grækenland. Som bekendt besluttede Moody's i går at nedgradere
græske obligationer. Jeg har også drøftet dette med min kollega Michel Barnier og Kommissionens formand.
Jeg må sige, at Moody's beslutning blev truffet på et ganske overraskende og yderst uheldigt tidspunkt, nu
hvor Grækenland og Kommissionen, ECB og IMF er nået til enighed om et makroøkonomisk
tilpasningsprogram.

De foranstaltninger, som den græske regering har truffet, vidner om regeringens vilje til at ændre det statistiske
system, stabilisere de offentlige finanser og genskabe langsigtet bæredygtig økonomisk vækst. Moody's
beslutning forekommer ulogisk henset til udviklingen i handelen med græske statsobligationer og CDS-spreads,
der er blevet betydelig indsnævret efter indgåelsen af aftalen om programmet. Det rejser på ny en række
spørgsmål vedrørende kreditvurderingsbureauernes rolle i det finansielle system og tilsynsmæssig regulering.

Kommissionen vil bl.a. tage disse spørgsmål op i forbindelse med overvejelserne omkring
kreditvurderingsbureauernes fremtidige rolle. Kommissionen vil i de kommende måneder navnlig se på
konkurrenceforholdene i denne sektor, hvor der er en meget stærk koncentration af aktører i øjeblikket. Vi
vil også se på gennemsigtigheden i metodologien, og om der er interessekonflikter, idet systemet fortsat er
baseret på udsteder betaler-modellen.

Jeg vil gerne til slut sige, at det er meget vigtigt at have nøjagtige og pålidelige statistiske data om nationale
regnskaber. Det er en af hjørnestenene i en velfungerende og effektiv økonomisk og monetær union, hvilket
bl.a. blev understreget af hr. Karas. Denne ændring af Eurostats beføjelser er således en integrerende del af
styrkelsen af den økonomiske styring i Europa, hvilket er et nødvendigt mål.

Edward Scicluna, for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg glæder mig over Kommissionens forslag til
retsakt om en styrkelse af Eurostat, der behandles i ECON-udvalget i øjeblikket.
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Kvaliteten af den statistiske styring er af afgørende betydning i forbindelse med krisen i euroområdet. Jeg er
ikke i tvivl om, at Eurostat bør have udvidede beføjelser, navnlig til at udføre inspektioner på stedet i
medlemsstaterne. Det skal imidlertid ikke kun være embedsmænd fra finansministeriet i medlemsstaterne
eller repræsentanter for nationale statistiske myndigheder eller statsejede virksomheder, der deltager i disse
inspektioner, idet f.eks. økonomer, fagforeninger og ngo'er også bør deltage, hvis det er relevant. Det er rent
faktisk allerede praksis i kreditvurderingsbureauer og endog IMF.

Medlemsstaterne, Kommissionen og Parlamentet skal desuden nå til enighed om indførelse af et fælles
regnskabssystem, der skal anvendes i alle medlemsstaterne, baseret på en standardiseret og internationalt
anerkendt regnskabsmetode. Det skal ikke kun anvendes i forbindelse med finansiel rapportering til
Kommissionen, men også af den offentlige sektor i medlemsstaterne.

Mere end 10 år efter oprettelsen af euroområdet og indførelsen af euroen har vi konstateret grundlæggende
mangler i systemet, der er til skade. Vi har ironisk nok ignoreret disse fejl, fordi den succesfulde euro skabte
en falsk tryghedsfølelse. Vi skal sikre, at markederne fremover har tillid til regeringernes økonomiske prognoser
og statistikker. Vi skal afbøde disse mangler, og det skal ske hurtigt.

Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at fortsætte det tætte samarbejde med Parlamentet og Rådet for at
finde en hurtig løsning på disse problemer.

Sylvie Goulard, for ALDE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Den nuværende krise i euroområdet
kan naturligvis ikke tilskrives manglerne i det fælles statistiske system. Disse mangler har imidlertid haft
alvorlige konsekvenser. De har haft økonomiske konsekvenser, og dem har vi hørt meget om, men EU's
troværdighed er også blevet svækket. Det er efter min opfattelse et af de største problemer ved den måde,
EU fungerer på i dag. Regeringerne afgiver løfter til borgerne – og det med rette. De siger, at gensidige selskaber
vil blive strengt overvåget, at kriterierne vil blev undersøgt ned til allersidste decimal – på tysk giver det "drei
Komma null" – men de selvsamme regeringer har år efter år nægtet at give Eurostat de nødvendige ressourcer
til at varetage opgaven. Alt dette er til skade for almenvellet, da alt, der svækker Kommissionen, svækker os
alle.

Derfor støtter vi helhjertet denne beslutning, hvori det understreges, at Kommissionen (Eurostat) skal tildeles
flere undersøgelsesbeføjelser, og at de fælles standarder skal styrkes. Hvis vi ikke bestræber os på at sikre en
stringent anvendelse og indsamling af data, vil løfterne om stringens ikke blive indfriet. Europæerne vil i
stigende grad føle sig i vildrede, og EU vil tabe ansigt.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Hr. formand! Der tages i virkeligheden ikke fat på problemet i forhandlingen
om udvidede beføjelser til Eurostat. Vi må aldrig igen havne i en situation, hvor en medlemsstat laver numre
med sine budgetdata og lever over evne i årevis på andres bekostning. Hvis der er grund til at betvivle data,
skal dataene kontrolleres. EU må imidlertid ikke bruge Grækenland og den nuværende eurokrise som
undskyldning for at fratage medlemsstaterne alle deres budgetbeføjelser. Vi skal i stedet udrydde problemet.

I en række medlemsstater er de socioøkonomiske strukturer meget forskellige. Selv Eurostat, der behandler
tallene for EU, er nødt til at erkende dette. En arbejdsløs i London kan ikke sidestilles med en arbejdsløs i
Paris, idet kriterierne er forskellige. Forskellene i de socioøkonomiske strukturer mellem lande med stærk
og svag valuta er endnu mere slående.

Eurostat må ikke fastholde denne myte om sammenlignelighed for enhver pris, idet man nærmere bør tage
sammenligneligheden mellem landene i euroområdet op til fornyet grundlæggende overvejelse.

Anni Podimata (S&D). – (EL) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne indledningsvis sige, at jeg er jeg
helt enig i Deres udtalelse lige før om den pludselige og ubegrundede beslutning, som kreditvurderingsbureauet
Moody's traf i går om at nedgradere Grækenlands kreditvurdering, en beslutning, som De betegner om
uheldig og forkert, hvorved De bekræfter, at vores beslutning om at foretage en gennemgribende gennemgang
af rammerne for disse bureauer i EU og for alvor undersøge muligheden for at oprette et offentligt europæisk
kreditvurderingsbureau var korrekt.

Med hensyn til forhandlingen i dag og forslaget om ændring af forordningen om kvaliteten af de statistiske
data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er vi alle klar over, at
baggrunden for forslaget er den såkaldte "græske affære" og falske statistikker.

Som græsk medlem af Europa-Parlamentet har jeg det naturligvis ikke godt med, at Grækenland under
forhandlingen fremhæves som et eksempel, der ikke tjener til efterfølgelse. Jeg vil imidlertid gerne – i lighed
med Dem – gøre Parlamentet opmærksom på, at den nuværende græske regering var den første til at erkende
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problemet og straks traf radikale beslutninger for at løse problemet, først og fremmest ved at omdanne det
nationale statistiske kontor til en fuldt uafhængig myndighed under parlamentets tilsyn, og for det andet
ved at tage skridt til oprettelse af et undersøgelsesudvalg, der skal undersøge og placere skylden hos de
aktører, der har været involveret i denne uacceptable procedure.

Vi er imidlertid nødt til at erkende, at denne debat på EU-niveau kommer sent, da der siden 2005 har været
tilstrækkelige statistikker, som burde have vækket os til dåd.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Hr. formand! Jeg vil gerne lede forhandlingen i en mere praktisk retning, da
kommissæren i sidste uge erklærede, at Eurostat vil foretage en særlig kontrol af de statistiske data, som
Kommissionen har modtaget fra Bulgarien.

Det fremgik desværre ikke klart af kommissær Rehns erklæring, hvorfor denne kontrol var nødvendig. Jeg
vil derfor gerne benytte denne lejlighed i dag til at stille ham et spørgsmål.

Hvilke kriterier lå til grund for udvælgelsen af den mest stabile medlemsstat på Balkan, henset til at alle de
øvrige medlemsstater på Balkan har store problemer? Hvilke kriterier lå til grund for beslutningen om at
foretage en særlig kontrol i Bulgarien? Er det ikke også et tegn på en vis inerti fra Deres side, da udvidelsen
var Deres tidligere ansvarsområde?

De har også netop lige sagt, at det er yderst uheldigt, at Moody's har nedgraderet Grækenlands kreditvurdering.
Er De klar over, at Bulgariens kreditvurdering også kan blive nedgraderet næste gang, fordi De har slået om
Dem med sådanne udtalelser i det offentlige rum? De kan derfor ikke se Dem gal på Moody's, idet De i så
fald kun har Dem selv at blive gal på.

Olle Ludvigsson (S&D). – (SV) Hr. formand! Der skal træffes en række enkle foranstaltninger for at sikre
økonomisk stabilitet i EU. En af de enkleste, men samtidig vigtigste foranstaltninger er at øge de økonomiske
statistikkers kvalitet. Det er fuldt ud muligt at opnå betydelige forbedringer relativt hurtigt. Jeg glæder mig
derfor over de positive signaler fra både Kommissionen og Rådet. Jeg håber, at det vil være muligt at nå
hurtigt til enighed om effektive foranstaltninger, der vil øge statistikkernes kvalitet.

Jeg mener, at vi er nødt til at styrke Eurostats rolle og beføjelser. Eurostat skal også fortsat samarbejde med
de nationale leverandører af statistikker, men hierarkiet og beslutningsniveauerne skal klarlægges. Eurostat
skal have beføjelse til at anmode om korrekte nationale data og til at anvende sanktioner og udføre særlige
inspektioner, hvis kvaliteten ikke er god nok.

Der er behov for flere ressourcer, hvis statistikkerne skal forbedres. Det er vigtigt, at vi erkender, at højere
kvalitet kræver større investeringer på dette område. Vi skal fastlægge en plan for Eurostat. Eurostats kapacitet
skal øges, og vi skal sikre, at budgettet kan bære denne øgede kapacitet. Jeg er bekymret over, at statistikker
indtil videre ikke har været en prioritet på dette område i de igangværende drøftelser. Jeg håber, at der vil ske
en opprioritering af dette område.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Hr. formand! Vi er helt klar over, at ændringen af forordningen for så vidt
angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store
underskud er en meget vigtig og hastende foranstaltning i lyset af de nuværende problemer i de nationale
budgetter i de fleste medlemsstater. Det er vanskeligt at træffe beslutning om og gennemføre yderligere
foranstaltninger uden nøjagtige, klare data. Der skal i denne forbindelse indføres en kontrolmekanisme, der
gør det muligt at kontrollere de indberettede data fra de nationale myndigheder rettidigt. Vi må under alle
omstændigheder aldrig igen havne i en situation – som vi gjorde med Grækenland – hvor det først efterfølgende
bliver klart, at der blev truffet en række beslutninger med vidtrækkende følger på grundlag af forkerte eller
forfalskede data. Vi skal også overveje at indføre sanktioner over for de medlemsstater, der forsætligt
indberetter forkerte data og statistikker. Vi skal under alle omstændigheder overveje at styrke Eurostat og
omdanne det til en uafhængig myndighed. Dette er overhovedet ikke i strid med medlemsstaterne
budgetbeføjelser, men handler nærmere om at sikre en effektiv kontrol af data.

Liisa Jaakonsaari (S&D). – (FI) Hr. formand! Jeg mener, at vi bør takke Kommissionen, der har gjort hurtige
fremskridt på disse områder. For blot et par måneder siden blev det f.eks. anset for at være en krænkelse af
den nationale suverænitet at kigge et lands statistiske data efter i sømmene. Det blev på daværende tidspunkt
anset for at være næsten umuligt, og nu har vi åbenlyst gjort store fremskridt. Det er fremragende, at Eurostats
beføjelser udvides. Europa var blevet drevet ud i en moralsk krise, hvis borgerne så at sige blot kunne se til,
mens der blev manipuleret med statistikkerne.
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Jeg er enig med min kollega fru Podimata i, at vi skal holde op med at gøre grin med Grækenland på denne
måde. Grækenland har truffet nogle meget barske beslutninger, og det bør vi respektere. Borgerne i Grækenland
bør også fremover have bedre adgang til statistiske data og generelle oplysninger om økonomien.

Olli Rehn, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke Dem for en meget væsentlig
forhandling og for Deres støtte til dette forslag om udvidede beføjelser til Eurostat. Jeg er enig med fru
Jaakonsaari i, at der gennem de seneste måneder er sket et reelt kursskifte – en reel kulturel ændring – i
holdningen til samordning af den økonomiske politik i Europa.

Vedtagelsen af dette forslag er en af hjørnestenene i vores bestræbelser på at styrke Den Økonomiske og
Monetære Union. Der var en række bemærkninger vedrørende Grækenland og Bulgarien, og jeg vil gerne
klarlægge og kommentere nogle af de spørgsmål, der blev drøftet i dag. Med hensyn til Grækenland vil jeg
ikke komme nærmere ind på denne lange saga. Jeg er enig i, at det ikke er rimeligt at blive ved med at lange
ud efter Grækenland, da Grækenland er på rette spor, og programmet gennemføres effektivt. Grækenland
fortjener anerkendelse og støtte, ikke at få på puklen. Med hensyn til de statistiske reformer samarbejder vi
med de græske myndigheder. Vi aflagde en række besøg i løbet af vinteren og foråret og er for nylig nået til
enighed om en handlingsplan, der har til formål at øge det græske statistiske systems kapacitet og forbedre
Grækenlands statistikker over offentlige finanser.

Med hensyn til Bulgarien har vi primært fokus på to aspekter vedrørende budgetplanlægningen. Jeg går ud
fra, at i hvert fald de bulgarske medlemmer af Europa-Parlamentet lytter til min afklaring vedrørende Bulgariens
gennemførelse af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

For det første underrettede Bulgarien Kommissionen om de store ændringer af budgetudsigterne for sent i
strid med traktatfæstede forpligtelser. For det andet mangler vi oplysninger om, hvorfor Bulgarien inden for
nogle få uger ændrede sit budget for 2010 fra et balanceret budget til et budget med et underskud på 3,8 %,
selv om det makroøkonomiske scenarie var uændret eller endog forbedret. Kommissionen kan derfor ikke
i øjeblikket foretage en vurdering af Bulgariens budgetplaner for i år.

I forbindelse med Eurostats planlagte besøg i Bulgarien i andet halvår 2010 vil der ikke være fokus på
forskellene og budgettet for 2010. Det er ikke et statistisk spørgsmål. Eurostat vil i stedet fokusere på
potentielle risici forbundet med tidligere data til brug for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt
store underskud for 2009 vedrørende aftalemæssige forpligtelser indgået af regeringen, der ikke er blevet
indberettet tidligere.

Jeg glæder mig meget over, at der er fokus på disse vigtige spørgsmål, der også kan indvirke på Bulgariens
position på markederne. Ifølge de bulgarske myndigheder vil deres interne budgetrevision først blive afsluttet
midt på sommeren. Eurostat vil bruge resultatet af denne revision i forbindelse med det planlagte
EDP-dialogbesøg til Bulgarien. Alt afhængigt af hvor hurtigt den ændrede forordning om udvidede beføjelser
til Eurostat vedtages, kan Eurostat udøve disse beføjelser i sit arbejde i nødvendigt omfang.

Jeg vil gerne på ny takke Dem for Deres opmærksomhed og navnlig for den brede og kraftige støtte til vores
forslag, det allerførste forslag til retsakt fra den nye Barroso-Kommission. Vedtagelsen er af afgørende
betydning for Den Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde.

Formanden. – Tak for Deres generøse bemærkninger om os. Vi lyttede ikke godt nok efter. Jeg finder det
beklageligt, at der under indlæg i Parlamentet kommer reaktioner fra salen som f.eks. bifald, som ikke har
noget med emnet og indlægget under forhandlingen at gøre.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag den 16. juni 2010.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Enikő Győri (PPE), skriftlig. – (HU) Europa-Parlamentet skal tage stilling til et meget vigtigt spørgsmål under
forhandlingen i dag, nemlig den fremtidige kurs for det nuværende statistiske system under Eurostat, hvis
vi skal undgå situationer som den græske skandale fremover. Jeg vil gerne minde om, at de græske
myndigheders bedrageri allerede var kommet for dagens lys i 2004, og omkring samme tidspunkt stod det
også helt galt til med den socialistisk ledede ungarske regerings finanser. På trods heraf har EU endnu ikke
taget skridt til at ændre det statistiske informationssystem. Selv om jeg mener, at Kommissionens plan om
at give Eurostat kontrolbeføjelser er et skridt i den rigtige retning, er jeg overbevist om, at vi skal gå videre,
da det gælder den fælles valutas fremtid. Hvad skal vores næste skridt være? Efter min opfattelse bør der
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inden for rammerne af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud ikke kun træffes
sanktioner over for medlemsstater, der gentagne gange undlader at opfylde deres forpligtelse til at overholde
underskudskriteriet på 3 % i henhold til Maastrichttraktaten, men også over for de medlemsstater, der i årevis
har indberettet falske statistiske data, vildledt investorer og EU og bragt euroområdets stabilitet i fare. Jeg er
enig i, at medarbejderne ved de nationale statistiske kontorer skal have et personligt ansvar for kvaliteten af
de data, der indberettes til Eurostat. Derfor foreslår jeg, at vi under hensyntagen til arbejdet i Rådets
arbejdsgruppe under ledelse af Herman Van Rompuy anmoder Kommissionen om at udtænke et strengere
sanktionssystem til erstatning for det nuværende system.

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

7. Afstemningstid

Formanden. – Vi går nu over til afstemning.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)

7.1. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)

Formanden. – Vi er nu nået frem til valget af en næstformand i Europa-Parlamentet i overensstemmelse
med forretningsordenens artikel 13, 15 og 18.

Som De ved, er en af vores kolleger – og den 11. næstformand – blevet valgt til formand for det ungarske
parlament, nemlig hr. Schmitt. Vi skal i dag vælge en ny næstformand, der skal indtage hans plads. Jeg har
modtaget følgende kandidatur: László Tőkés. Kandidaten har formelt meddelt mig, at han accepterer
indstillingen. Jeg foreslår, at han vælges med akklamation, jf. forretningsordenens artikel 13, stk. 1, eftersom
han er den eneste kandidat.

Er der nogen, der ønsker at gøre indsigelse? Jeg er forpligtet til at spørge herom i henhold til artiklen.

Corneliu Vadim Tudor (NI). – (EN) Hr. formand! Jeg skammer mig i dag for første gang over at være medlem
af Europa-Parlamentet. Det er første gang, at en mand, der ikke anerkender Trianonfredstraktaten, der blev
undertegnet efter Første Verdenskrig, indstilles og vælges til en så vigtig post i EU. Det rumænske folk…

(Formanden afbrød taleren)

Formanden. – De er ikke enig i dette valg, og vi gennemfører derfor en formel afstemning. Vi foretager
elektronisk afstemning.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Hr. formand! Vi fik at vide, at kandidaten ønskede at afgive en erklæring
først. Måske er vi blevet fejlinformeret, men hvis kandidaten ønsker at afgive en erklæring, bør De give ham
ordet.

László Tőkés (PPE). – (EN) Hr. formand! Jeg har forberedt en kort erklæring til i dag, som jeg gerne vil læse.

Jeg er meget beæret over at blive indstillet til posten som næstformand i Europa-Parlamentet med støtte fra
Det Europæiske Folkepartis Gruppe. Det var også en stor ære at modtage Rumæniens højeste orden,
Stjerneordenen, i december 2009 i anledning af 20-årsdagen for det kommunistiske diktaturs fald i Rumænien.
For 20 år siden gjorde borgerne i Timişoara med forskellig etnisk baggrund og forskellig tro, men forenet
gennem fælles forståelse og mod og vilje til at løbe den samme risiko, oprør mod Ceausescus regime. På
samme måde som dengang fortsætter jeg i dag mit arbejde med at repræsentere mit lands interesser og
kæmpe for menneskerettigheder, mindretalsrettigheder og religiøse rettigheder i overensstemmelse med
europæiske og kristne værdier.

Jeg er fast besluttet på at fremme den europæiske integration af tidligere kommunistiske lande og nationer
i Øst- og Centraleuropa, navnlig af det ungarske mindretal i Rumænien, som jeg repræsenterer som medlem
af Det Europæiske Folkepartis Gruppe. Det fylder mig med glæde at være medlem af Europa-Parlamentet i
perioden efter Lissabontraktatens ikrafttræden, der markerer en ny begyndelse i det forenede Europas historie.

(Bifald)
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Formanden. – Vi foretager elektronisk afstemning. Når jeg har erklæret afstemningen for påbegyndt, vil
følgende oplysninger blive vist på skærmen: emnet for afstemningen og kandidatens navn. Hvis De ønsker
at stemme for kandidaten, tryk på "+"-knappen. De kan naturligvis også undlade at deltage i afstemningen
– det er som bekendt "0"-knappen. Det er således meget enkelt. I henhold til forretningsordenens artikel 15
vælges den kandidat, som opnår absolut flertal af de afgivne stemmer, og der tages således kun hensyn til
ja-stemmerne.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Hr. formand! Undskyld mig, jeg er måske den eneste her i Parlamentet, som
ikke aner, hvad der foregår, men jeg ved virkelig ikke, hvordan vi skal stemme. Der er et nul, et nr. 1 og et
kryds. Helt ærligt, jeg ved ikke, hvordan jeg stemmer for eller imod eller hverken for eller imod. Det ville
være hensigtsmæssigt, hvis vi fik en ordentlig forklaring.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne i al beskedenhed stille Dem et spørgsmål. De er
omgivet af en lang række højt betalte kolleger, og jeg er sikker på, at de vil hjælpe Dem med at besvare
følgende spørgsmål. Navnet Tőkés vises på min skærm.

Mit anlæg har tre knapper til brug for afstemninger ved navneopråb. Den første er ja-knappen, den mellemste
er knappen "hverken for eller imod", og den tredje er nej-knappen. Er det korrekt?

(Bekræftende tilråb)

Betyder det, at de medlemmer, der ønsker at stemme for hr. Tőkés, skal trykke på ja-knappen, at de medlemmer
der ikke ønsker at stemme for ham, skal trykke på nej-knappen, og at de medlemmer, der ikke ønsker at
deltage i afstemningen – som min gruppe – skal trykke på knappen "hverken for eller imod"? Er det korrekt?

(Bifald)

Formanden. – Det er præcis det, jeg sagde for et øjeblik siden. De medlemmer, som ønsker at stemme ja,
trykker på ja-knappen, de medlemmer, der ønsker at stemme nej, trykker på nej-knappen, og de medlemmer,
som ikke ønsker at deltage i afstemningen, trykker 0.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Hr. formand! Undskyld, men jeg vil gerne følge op på hr. Schulz' spørgsmål
og Deres meget klare svar, der imidlertid er i strid med den forklaring, jeg har fået af Parlamentets tjenestegrene.

Parlamentets tjenestegrene har netop fortalt mig, at jeg kan stemme for eller hverken for eller imod, men at
jeg ikke kan stemme imod. Så det er overhovedet ikke klart. Jeg er ked af at blande mig på denne måde, men
vi bør forsøge at være konsekvente. De må meget gerne give mig et klart svar.

Formanden. – Det klare svar er, at vi i forbindelse med denne afstemning kun tager hensyn til ja-stemmerne.
Nej-stemmer og blanke stemmer optælles under ét, da der kun tages hensyn til antallet af ja-stemmer. Det
er ligetil. Det har samme virkning, om vi trykker på nej-knappen eller knappen "hverken for eller imod".

Nu vil jeg besvare tre yderligere spørgsmål.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Hr. formand! Jeg mener, at vi helt åbenlyst har overtrådt
Europa-Parlamentets forretningsorden. Denne tilgang er uacceptabel. Det er uacceptabelt ikke at registrere
antallet af ja- og nej-stemmer og stemmer "hverken for eller imod". Vi kan se på knapperne, at nej-stemmerne
ikke registreres. De må anmode om, at afstemningsresultatet registreret klart, dvs. hvem der stemte "for",
"imod" og "hverken for eller imod".

Robert Atkins (ECR). – (EN) Hr. formand! Jeg er sikker på, at intelligente mennesker sagtens kan forstå, at
vi ønsker at stemme for, imod eller hverken for eller imod, som vi plejer. Kan De ikke sørge for det? I modsat
fald kan vi ikke stemme.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Hr. formand! Jeg har en teknisk bemærkning. På vores anlæg er man nødt
til at trykke på ja-knappen først, og når man så trykker på nej-knappen, er den stadig blå. Det er ikke muligt
at aktivere nej-knappen direkte. Man kan med andre ord kun aktivere nej-knappen via ja-knappen, hvilket
ikke er en hensigtsmæssig teknisk løsning.

Dagmar Roth-Behrendt (S&D). – (DE) Hr. formand! Lad os se lidt mere roligt på hele denne proces. Normalt
vælges Parlamentets næstformænd på én stemmeseddel ved valgperiodens start eller i løbet af valgperioden.
Når vi gør det, kan vi se antallet af ja-stemmer til en kandidat – hvilket også er bestemmende for den
rækkefølge, i hvilken de vælges til Præsidiet. Idet et medlem er holdt op, skal vi vælge en ny næstformand i
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dag – og det eneste afgørende er derfor, om den pågældende har opnået det nødvendige antal ja-stemmer
til at blive valgt. Alt andet er ligegyldigt. Denne afstemning kan ikke sammenlignes med andre afstemninger.

(Bifald)

Parlamentets formand har redegjort udførligt for den hemmelige afstemning, og det har fungeret perfekt for
mig, og jeg har ikke skulle trykke på forskellige knapper. Jeg trykkede på den knap, jeg ønskede at trykke på,
og den lyste blåt. Måske kunne vi alle blot gøre et nyt forsøg.

(Bifald)

Formanden. – Afstemningen er påbegyndt.

(Ved VE (621 medlemmer som deltagere i afstemningen, 334 stemmer for, 287 blanke stemmesedler) valgte Parlamentet
László Tőkés)

Vores næstformand har opnået et kvalificeret flertal. Jeg vil gerne lykønske vores kollega hr. Tőkés, der har
opnået et resultat, der kvalificerer ham til posten som næstformand i Parlamentet, og jeg ønsker ham held
og lykke med udøvelsen af hvervet. Hr. Tőkés indtager ellevtepladsen i næstformændenes rangfølge.

Norica Nicolai (ALDE). – (RO) Hr. formand! Mit kort virkede ikke. Jeg stemmer imod.

Stavros Lambrinidis (S&D). – (EN) Hr. formand! Jeg vil meget nødig trække sagen yderligere i langdrag.
De sagde, at medlemmerne enten kunne stemme for eller hverken for eller imod. Af det endelige resultat
fremgår imidlertid stemmerne "for", "hverken for eller imod" og "imod". Jeg kan forstå, at nogle medlemmer
måske ville have stemt anderledes, hvis de havde vidst, at de havde tre valgmuligheder. Jeg mener, at vi bør
foretage en ny sidste afstemning, hvis dette er den korrekte fremgangsmåde.

Formanden. – Jeg opfordrer alle medlemmerne til at tilkendegive deres forbehold over for mig under en
særlige procedure efter afstemningen. Vi vil ikke tage stilling til dette spørgsmål her og nu. I overensstemmelse
med resultatet af afstemningen er hr. Tőkés blevet valgt med et kvalificeret flertal. Alle Deres forbehold vil
blive taget i betragtning. Jeg opfordrer Dem til at tilkendegive Deres forbehold over for mig senere i dag. Vi
vil tage stilling til dette spørgsmål i morgen. Jeg vil give Dem et direkte svar på Deres forbehold.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Hr. formand! Jeg vil blot gøre opmærksom på, at Parlamentet ifølge den
tidligere afstemning har 789 medlemmer. Det er en smule overdrevet. Jeg håber ikke, at det ved fremtidige
afstemninger igen vil blive angivet, at vi har 789 medlemmer.

Formanden. – Hvis der er noget at tilføje efter afstemningen, vil De få det at vide.

Robert Atkins (ECR). – (EN) Hr. formand! Hr. Swobodas bemærkning er helt berettiget. Min gode ven
Malcolm Harbour har talt stemmerne op, og hvis det viser sig, at der er flere medlemmer, der har stemt, end
det antal, der rent faktisk er til stede – 785 eller endog 789 – er afstemningen helt sikkert ikke gyldig.

(Bifald)

Vi er nødt til at overveje, om vi skal gennemføre en ny afstemning i morgen, og jeg opfordrer Dem på det
kraftigste til at drøfte dette spørgsmål med Præsidiet, straks efter at de har overladt formandssædet.
Afstemningen skal helst gennemføres ved brug af stemmeseddel, og i tilfælde af elektronisk afstemning skal
anlægget i hvert fald fungere korrekt.

Formanden. – Jeg vil som sagt om muligt vende tilbage efter afstemningen. Der synes ganske rigtigt at være
en uoverensstemmelse. Hr. Swoboda har rejst spørgsmålet, og Sir Robert Atkins har også været inde på det.
Vi vil forsøge at få det afklaret hurtigst muligt og underrette Parlamentet. Jeg ønsker ikke at trække dette i
langdrag. Der er et problem, som skal undersøges. Vi er i gang med at undersøge det, og jeg vender tilbage
hurtigst muligt.
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7.2. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:
ES/Comunidad Valenciahna (A7-0180/2010, Barbara Matera) (afstemning)

– Før afstemningen

Barbara Matera, ordfører. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Under den nuværende økonomiske
krise er et af de største problemer for de udviklede økonomier netop arbejdsløshed, en trussel, der har nået
et alarmerende niveau, nemlig 10 % i euroområdet.

EU-institutionerne, navnlig Kommissionen, har indført en række foranstaltninger i sit budgetforslag for
2011 til fremme af økonomisk genopretning, herunder foranstaltninger, der supplerer foranstaltninger
finansieret af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, som jeg er ordfører for. Kommissionen
har forelagt fire vigtige forslag om anvendelse af Globaliseringsfonden, som vi skal stemme om lige om lidt.

Jeg mener derfor, at procedurerne for anvendelse af fonden bør strømlines for at sætte hurtigt ind med støtte
til de arbejdstagere, hvis arbejdsplads er blevet ramt af den økonomiske krise, og som er blevet berørt af
virksomhedsflytninger. Jeg opfordrer derfor mine kolleger til at styrke denne fond i de enkelte medlemsstater.

7.3. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:
Irland/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (afstemning)

7.4. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:
ES/Castilla-La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (afstemning)

7.5. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Teknisk
bistand på Kommissionens initiativ (A7-0178/2010, Barbara Matera) (afstemning)

7.6. Åbenhed i regionalpolitikken og finansieringen heraf (A7-0139/2010, Michail
Tremopoulos) (afstemning)

– Før afstemningen

Michail Tremopoulos, ordfører. – (EL) Hr. formand, mine damer og herrer! Baggrunden for denne betænkning
om åbenhed i regionalpolitikken og finansieringen heraf er, at fuld offentliggørelse af modtagere af EU-midler
giver mulighed for offentlig deltagelse i en meningsfuld debat om, hvordan offentlige midler anvendes,
hvilket er afgørende for et velfungerende demokrati på EU-plan.

Denne betænkning, som Regionaludviklingsudvalget anmodede mig om at være ordfører på, indeholder
henstillinger, der bør indarbejdes i fremtidige retsregler om strukturfondene, som f.eks. tilvejebringelse af
yderligere nødvendige oplysninger i forbindelse med offentliggørelsen af fortegnelser over støttemodtagere
og tilstrækkelig bindende regler om partnerskab.

Andre forslag, der kan gennemføres inden for rammerne af de nuværende samhørighedsprogrammer, er
f.eks.:

– fastlæggelse fra Kommissionens side af et mere detaljeret og præskriptivt format med specifikation af
strukturen, formen og indholdet af de oplysninger, der skal stilles til rådighed

– etablering af en forbindelse mellem det europæiske åbenhedsinitiativ og den nye finanskontrol og revision

– strammere kommunikations- og oplysningskrav fra revisorernes side, herunder "naming and
shaming"-procedurerne og øget brug af finansielle korrektioner i bekræftede tilfælde af svig

– tættere inddragelse af regionale og lokale myndigheder og andre relevante partnere i alle faser af
programmeringen og gennemførelsen på samhørighedsområdet og fuld adgang for disse myndigheder til
al projektdokumentation

– mere vejledning fra Kommissionens side i anvendelsen af partnerskabsbestemmelsen i praksis inden for
rammerne af de nuværende programmer og øget åbenhed omkring EU-støtte til større projekter.
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Jeg vil gerne på ny takke skyggeordførerne fra de øvrige politiske grupper for denne endelige tekst, som det
er lykkedes os at nå til enighed om.

7.7. EU's finansielle bidrag til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010)
(A7-0190/2010, Seán Kelly) (afstemning)

– Før afstemningen

Seán Kelly, ordfører. – (EN) Hr. formand! Jeg er klar over, at en række af mine kolleger ikke bryder sig om,
at der er nogen, der tager ordet på dette særlige tidspunkt, men jeg beder dem vise overbærenhed et ganske
kort øjeblik.

Da dette spørgsmål ikke er blevet drøftet i Parlamentet, er det for det første vigtigt, at der siges noget om det,
navnlig på grund af den betydning, som EU har haft for Den Internationale Fond for Irland. For det andet
tror de fleste mennesker i Irland – og i andre lande – at denne fond primært blev finansieret af USA. USA
spillede naturligvis en meget stor rolle – og det vil jeg gerne takke for – i lighed med Canada, Australien og
New Zealand, men det er vigtigt at understrege, at EU rent faktisk finansierede 57 % af fonden fra 2006 og
frem. Det er ikke almindelig kendt, og idet dette spørgsmål ikke er blevet drøftet i Parlamentet, er det naturligvis
forblevet en hemmelighed. Jeg vil derfor gerne fremhæve det bidrag, som EU har ydet til at fremme kontakten,
dialogen og forsoningen i Nordirland, der gudskelov stadig holder, selv om fredsprocessen fortsat er skrøbelig.

Jeg vil gerne her i dag takke alle de mennesker, der bidrog til fred i Nordirland – og det er mange – og vel nok
navnlig på yderfløjene. Partier som dr. Ian Paisleys parti – han var medlem af Europa-Parlamentet i mange
år – og Gerry Adams parti, der aldrig ville have fundet sammen for 20 år siden, har fundet sammen omkring
fredsprocessen og magtdelingen. Det skal EU tage æren for – i hvert fald sin del af æren – og det vil jeg gerne
understrege i dag. Jeg vil gerne takke alle de mennesker, der har løbet en risiko for at skabe fred i Nordirland,
og jeg håber, at freden vil vare ved.

(GA) Jeg håber, at denne beslutning vil blive enstemmigt vedtaget, og jeg takker alle de mennesker, der har
ydet et bidrag, for deres rolle i fredsprocessen i mit hjemland.

Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Hr. formand! Jeg har bemærket, at 150 medlemmer er forsvundet
i perioden mellem valget af næstformanden og disse sidste afstemninger. Jeg ved ikke, om deres forsvinden
skyldes et maveonde eller et problem med klimaanlægget. Det bør måske undersøges.

Formanden. – Nej, de forsvandt ikke. Vi vil forklare Dem meget tydeligt, hvad der skete i forbindelse med
afstemningen om valget af pastor Tőkés, men der var ikke tale om guddommelig indblanding.

7.8. Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport
(A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (afstemning)

– Efter afstemningen

Robert Atkins (ECR). – (EN) Hr. formand! Jeg beklager, at jeg blander mig igen, men der er rent faktisk en
fjerde afstemning ved navneopråb på skærmen.

Formanden. – Jeg har fået at vide, at der er blevet udsendt en ny version af afstemningslisten, så den er
formodentlig blevet annulleret. Vi har derfor afsluttet afstemningen om Marinescu-betænkningen.

7.9. Tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten (A7-0043/2009, David
Martin) (afstemning)

– Før afstemningen

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Hr. formand! Jeg kan se, at De i modsætning til Jerzy Buzek ikke har dårligt
syn og således kunne se mig.

Jeg har en meget kort bemærkning til forretningsordenen. Formålet med Martin-betænkningen er at løse
problemerne med tilpasningen til Lissabontraktaten, men blandt de forskellige ændringsforslag, som vi skal
stemme om, er der et ændringsforslag, som overhovedet ikke vedrører Lissabontraktaten, og som efter min
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opfattelse er i strid med de generelle principper for den parlamentariske procedure. Det drejer sig om
ændringsforslaget, der fratager løsgængere retten til at udpege deres egne repræsentanter.

Det er et meget alvorligt spørgsmål uanset ens politiske holdninger. Jeg mener virkelig, at det er i strid med
almindelige retsprincipper og EU-Domstolens retspraksis at overdrage ansvaret for udpegning af et medlem
til at repræsentere løsgængerne i møderne i Formandskonferencen til Parlamentets formand, uanset hvor
upartisk denne end er, på grundlag af guderne må vide hvilke kriterier, i stedet for til løsgængerne selv.

Jeg mener derfor, at dette ændringsforslag bør udgå af listen over ændringsforslag, som vi skal stemme om
i dag.

Formanden. – Tak. Jeg var jo løsgænger i adskillige måneder, og mine politiske synspunkter er – om jeg så
må sige – så forskellige fra Deres, at det blot viser, at løsgængerne ikke er – og aldrig kan blive – en gruppe.

– Efter afstemningen

David Martin, ordfører. – (EN) Hr. formand! Jeg ønsker ikke at forsinke Parlamentet, men inden vi afslutter
dette punkt, skal vi foretage to tekniske justeringer.

Som De ved, blev processen indledt i november. Vi er nødt til at tilføje en ny henvisning for at knytte
afstemningen i november til denne afstemning, og jeg anmoder Parlamentet om at godkende tilføjelsen
"under henvisning til sin beslutning af 25. november 2009 om tilpasning af Parlamentets forretningsorden
til Lissabontraktaten". Det er som sagt blot en teknisk justering.

Den anden justering vedrører det forhold, at vi i øjeblikket siger, at disse ændringer træder i kraft den 1.
december 2009. Det er helt klart ikke muligt, og jeg forslår derfor, at vi anvender den almindelige bestemmelse
i artikel 212, stk. 3, hvilket betyder, at ændringerne træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode.

Formanden. – Tak for Deres store arbejde med denne betænkning og generelt.

7.10. Mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 2011 (A7-0183/2010,
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (afstemning)

7.11. Derivatmarkeder – fremtidige politiktiltag (A7-0187/2010, Werner Langen)
(afstemning)

7.12. Tingenes internet (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (afstemning)

7.13. Forvaltning af internettet – de næste skridt (A7-0185/2010, Francisco Sosa
Wagner) (afstemning)

7.14. Innovationspolitik i en verden under forandring (A7-0143/2010, Hermann
Winkler) (afstemning)

7.15. Fremskridt med hensyn til gennemførelse af 2015-målene: midtvejsrevision
som forberedelse til FN's møde på højt niveau i september 2010 (A7-0165/2010,
Michael Cashman) (afstemning)

– Før afstemningen om punkt 25

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Hr. formand! Jeg ønsker blot at påpege, at mit afstemningsanlæg ikke virker
længere. Jeg har ikke haft mulighed for at deltage i de sidste tre afstemninger. Jeg ville være glad, hvis De
kunne skaffe en tekniker.

7.16. Forslag til afgørelse om oprettelse og sammensætning af Delegationen til Det
Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg (afstemning)

***
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Formanden. - Til dem, der gerne vil høre forklaringen om Tőkés-afstemningen:

621 medlemmer deltog i afstemningen, dvs. ja-stemmer og blanke stemmer: 334 stemmer for samt 287
stemmer hverken for eller imod, men de medregnes ikke ved optællingen af afgivne stemmer. Det absolutte
flertal er 168 stemmer.

Hr. Tőkés opnåede 334 stemmer, mere end det absolutte flertal på 168 stemmer. Det elektroniske
afstemningssystem anvendes som et alternativ til afstemning med stemmesedler. Deltagerne i afstemningen
kan kun stemme for en kandidat eller et bestemt antal kandidater, når der gøres brug af stemmesedler. Som
fru Roth-Behrendt har forklaret, er det aldrig muligt at stemme imod. Medlemmer, der ikke ønsker at stemme
for, afgiver en blank stemme. Jeg byder derfor pastor Tőkés velkommen til Præsidiet.

Stavros Lambrinidis (S&D). – (EN) Hr. formand! Hvis jeg forstår Dem korrekt, siger De altså, at der altid
vil være et kvalificeret flertal i forbindelse med valg af en næstformand, fordi man kun kan stemme for eller
blive udelukket af optællingen, hvis man stemmer blankt, og hvis blanke stemmer ikke medregnes i det
samlede antal afgivne stemmer, så får man pr. definition altid et kvalificeret flertal. Er det korrekt forstået?

Formanden. – Som De ved, blev der rent faktisk afholdt tre afstemninger i forbindelse med valget af alle
næstformændene med et kvalificeret flertal, og det var således den procedure, vi fulgte dengang. Denne gang
er der kun en kandidat, og da han fik mere end 168 stemmer, nåede han op over et kvalificeret flertal og er
derfor valgt ved en enkelt afstemning. Denne procedure er usædvanlig, men vi har fulgt reglerne.

Robert Goebbels (S&D). – (FR) Hr. formand! Det er muligt, at De har fulgt reglerne, men når jeg lægger
334 ja-stemmer, 168 blanke stemmer og 287 nej-stemmer sammen, får jeg det til 789 medlemmer, med
andre ord flere medlemmer end der er i Europa-Parlamentet. Der er således tale om valgsvindel som under
det korsikanske valg. Der er tydeligvis tale om stemmefusk, og der bør gennemføres en ny afstemning.

Formanden. – (EN) Svaret på Deres spørgsmål er, at en række medlemmer fejlagtigt har troet, at det absolutte
flertal, der blev vist på skærmen, var et stemmeantal. Det var ikke tilfældet. Det var en angivelse af det absolutte
flertal. Det skal ikke lægges til det samlede antal afgivne stemmer. Jeg gentager: Hr. Tőkés opnåede 334
stemmer. Det er mere end et kvalificeret flertal. Han er derfor blevet valgt.

Jeg vil gerne gøre det helt klart, at de 168 ikke var 168 stemmer. Det var en angivelse af det antal stemmer,
den tærskel, der var nødvendig for at blive valgt til posten som næstformand. Jeg er ked af denne misforståelse.
Vi kunne måske have gjort det mere klart.

Adrian Severin (S&D). – (EN) Hr. formand! Jeg ønsker ikke at gå i detaljer. Jeg vil blot minde Dem om, at
formanden/Parlamentets formand meddelte os, at det gik ud på et, om man stemte "hverken for eller imod"
eller "imod". Denne meddelelse var naturligvis vildledende, men eftersom meddelelsen kom fra formanden,
var den gyldig, og jeg mener derfor, at afstemningen bør gennemføres igen på grundlag af den afklaring, De
netop har givet os.

Formanden. – Jeg er overbevist om, at hvis vi gennemførte en ny afstemning, ville resultatet blive det samme.
Jeg er sikker på, at medlemmerne godt vidste, at de stemte som ved en normal elektronisk afstemning –
knapperne havde samme funktion, og resultatet var klart. Angivelsen af tallet 168 på skærmen var dog uklar,
hvilket har skabt en vis forvirring. Hvis der opstod en misforståelse, kan Parlamentets formand selv redegøre
for sine udtalelser ved førstkommende lejlighed.

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Hr. formand! Mit navn er Joanna Senyszyn.

Disse forklaringer er ikke desto mindre helt utilfredsstillende, da vi inden afstemningen fik at vide, at
nej-stemmer og blanke stemmer ville blive optalt under ét, hvilket er i overensstemmelse med kravet om
kvalificeret flertal. Hvad mener De egentlig med et "kvalificeret flertal"? Det betyder, at antallet af ja-stemmer
skal overstige det samlede antal nej-stemmer og blanke stemmer. I dette tilfælde er afstemningsresultatet
overhovedet ikke klart. Jerzy Buzek sagde, at der var 334 stemmer for og 287 stemmer imod, mens 168
stemte hverken for eller imod. I denne forbindelse ser det ganske rigtigt ud, som om 789 medlemmer stemte,
og forklaringen om, at nogle af stemmerne ikke tæller, kan nu betyde, at nogle af de 334 stemmer for ikke
tæller.

Det ville være en helt uacceptabel situation i de fleste lande. Jeg mener ikke, at det bør være anderledes i
Parlamentet. "Kvalificeret flertal" eller "absolut flertal" betyder flere stemmer for end stemmer imod og
stemmer hverken for eller imod. I dette tilfælde er der ikke et sådant flertal, idet der blev afgivet et forkert
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antal stemmer. Afstemningsanlægget fungerede således ikke korrekt, og det er helt nødvendigt at gennemføre
en ny afstemning.

Nicole Sinclaire (NI). – (EN) Hr. formand! Jeg anmoder Dem om at være imødekommende. Jeg har rent
faktisk to bemærkninger til forretningsordenen. Den første vedrører valget af næstformand. Der kan
overhovedet ikke være tale om en troværdig afstemning. Vi fik vildledende instrukser. På den række, hvor
jeg sidder, forsøgte vi at stemme imod, men det var ikke muligt på disse anlæg. Vi forsøgte at fremsætte en
bemærkning til forretningsordenen, men fik ikke mulighed herfor, og jeg opfordrer derfor til, at der
gennemføres en ny afstemning, enten en skriftlig afstemning eller en simpel for/hverken for eller
imod/imod-afstemning, hvor resultaterne vises klart på skærmen. Jeg vil rent faktisk gerne takke Dem mange
gange på vegne af de mennesker, der – som jeg – er kritiske over for denne institution. De har bragt Dem
selv i skudlinjen, og De kan være forvisset om, at dette vil give anledning til stærk kritik fra vores side.

Jeg beklager også, at jeg ikke fik mulighed for at afgive en stemmeforklaring om Tremopoulos-betænkningen.
Det var en afstemning ved navneopråb om åbenhed, og jeg stemte imod betænkningen. Nu får jeg ikke
mulighed for at forklare, hvorfor jeg stemte imod, men mine vælgere vil se, at jeg stemte imod åbenhed. Jeg
vil gerne forklare, hvorfor jeg stemte imod denne betænkning. Jeg vil gerne have mulighed for at afgive
stemmeforklaring.

Formanden. – Med hensyn til det første punkt var personalet og formanden, der ledede afstemningen, til
stede. Hvis der var nogen problemer i forbindelse med afviklingen, vil de blive løst.

Med hensyn til det andet punkt er der ingen forhandling i forbindelse med en forenklet procedure, men De
kan afgive skriftlig stemmeforklaring, og De er velkommen til at gøre brug af denne mulighed.

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Hr. formand! Jeg hørte Dem, og jeg lyttede nøje efter, hvad De sagde. De sagde,
at 168 var tærsklen for et kvalificeret flertal. Det var det, jeg hørte, eller det var under alle omstændigheder
sådan, det blev oversat. Det er efter min opfattelse helt utroligt, for hvis det er rigtigt, ville vi på sin vis antage,
at halvdelen af de medlemmer, som stemte for, var stemmetærsklen.

Der vil således uanset hvad altid være et kvalificeret flertal. Det er indlysende. Det er første gang, at jeg har
hørt, at 168 stemmer er et kvalificeret flertal i Europa-Parlamentet. Måske misforstod jeg Deres udtalelser,
men hele denne procedure er efter min opfattelse helt absurd. Det er måske hensigtsmæssigt i forbindelse
med et valg, hvor der er flere kandidater, men helt sikkert ikke i forbindelse med valg af en ny næstformand.

Formanden. – Computeren beregnede tallet 168 som et flertal på grundlag af de faktisk afgivne stemmer.

Hør nu her, jeg har aldrig bestået en matematisk eksamen i hele mit liv, så jeg stopper her!

Mário David (PPE). – (EN) Hr. formand! Det er netop på dette punkt, at jeg for en gangs skyld er enig med
hr. Gollnisch, selv om jeg håber, at det er første og sidste gang. Sagen er, at hvis 621 medlemmer stemmer,
skal der afgives mindst 311 ja-stemmer for at opnå et flertal, og jeg er meget glad for resultatet, da vores
kandidat opnåede 334 stemmer, og han blev derfor under alle omstændigheder valgt. Jeg anmoder Dem
imidlertid indtrængende om at rette op på systemet, for hvis dette program er lagt ind i computeren, er det
helt sikkert matematisk forkert.

Formanden. – Det har vi noteret os.

Matthias Groote (S&D). – (DE) Hr. formand! Jeg havde ikke mulighed for at stemme nej under afstemningen,
fordi stemmeanlægget kun lyste, når jeg havde trykket på ja-knappen og herefter på knappen "hverken for
eller imod". Jeg anmoder Dem om på ny at kontrollere, hvordan anlægget registrerer og optæller stemmerne,
idet det efter min opfattelse ikke er blevet helt afklaret. Jeg var ikke den eneste med dette problem, idet en
række andre medlemmer oplevede det samme. De havde ikke mulighed for at trykke på knappen "hverken
for eller imod" eller nej-knappen, idet de i første omgang var nødt til at stemme ja. Denne afstemning er
således temmelig risikabel. Jeg anmoder Dem derfor om at kontrollere stemmeoptællingen igen.

Formanden. – Der er noget, der siger mig, at vi aldrig vil anvende dette system igen. Vi vil bruge papir
fremover!

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Hr. formand! Jeg foreslår de tilbageværende medlemmer, at vi
afslutter drøftelsen af dette spørgsmål. Det fremgår med al tydelighed, at der blev afgivet 621 stemmer.
Næstformanden opnåede 334 stemmer. Det er et flertal, så lad os komme videre! Hvis offentligheden i de
27 lande lytter til denne drøftelse, vil de have meget lidt respekt for Parlamentet. Der er større problemer
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end dette, f.eks. stor arbejdsløshed. Lad os drøfte de vigtige spørgsmål og ikke spilde tid på at drøfte dette
yderligere. Jeg accepterer Deres forklaring. Jeg accepterer formandens forklaring. Lad os derfor komme videre
og drøfte vigtige spørgsmål.

Toine Manders (ALDE). – (NL) Hr. formand! Jeg foreslår, at De e-mailer Deres forklaring, der efter min
opfattelse var tydelig, til alle medlemmerne af Europa-Parlamentet, da mange af de medlemmer, der altid
hidser sig op over åbenhed, klarhed og demokrati, er ilet af sted for at spise frokost. Hvis De e-mailer
forklaringen, vil de måske også forstå den.

Formanden. – Det er formandens afgørelse, men jeg vil helt sikkert foreslå det.

Alexandra Thein (ALDE). – (DE) Hr. formand, hr. næstformand! Vores plenarmøder er offentlige, og denne
drøftelse efterlader et meget dårligt indtryk. Jeg vil gerne tilslutte mig det, der er blevet sagt. Jeg anmoder
ikke om en e-mail. Jeg mener rent faktisk, at der skal fremlægges en officiel redegørelse på Parlamentets
websted, fordi der i hvert fald er én forkert udtalelse. Tærsklen kan ikke have været 168. Hvis der blev afgivet
621 stemmer, så må tærsklen have været 310 – hvis jeg har forstået det korrekt. Jeg anmoder derfor om en
skriftlig redegørelse på webstedet, også således at alle borgerne kan forstå det. Mange mennesker har fulgt
drøftelsen, og vi har virkelig efterladt offentligheden med et meget dårligt indtryk.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Hr. formand! Da formand Buzeks forklaringer om
afstemningsproceduren var forvirrende og selvmodsigende, og da en række afstemningsanlæg ikke fungerede,
mener jeg, at en ny afstemning vil sikre gennemsigtighed og et legitimt resultat. Som en af mine kolleger
nævnte, følges drøftelsen af borgere fra 27 lande. Jeg mener, at vi skal vise vores vælgere, at vi står for åbenhed
og integritet.

Det er beklageligt, at forslaget om at gennemføre en ny afstemning under normale forhold er blevet forkastet,
selv om et meget stort antal medlemmer af Europa-Parlamentet gør indsigelse mod afstemningens afvikling,
og det er udtryk for forskelsbehandling af medlemmerne.

Det er derfor nødvendigt, at vi alle, hvert eneste medlem af Europa-Parlamentet, kommer til samme
overbevisning som Dem, som formanden og som de medlemmer, der mente, at disse stemmer er blevet
afgivet.

8. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Betænkning: Seán Kelly (A7-0190/010)

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Hr. formand! Jeg var meget glad for, men ikke overrasket over den
overvældende støtte til betænkningen, idet der har været opbakning bag Den Internationale Fond for Irland
under alle forhandlingerne. EU er naturligvis en af de største bidragsydere til IFI, der blev oprettet i 1986 af
regeringerne i London og Dublin for at fremme økonomisk og social udvikling i de 12 grænseområder på
begge sider.

– (GA) Hr. formand! Der er blevet ydet over 800 mio. EUR i bidrag til fonden, og hvis der tages højde for
multiplikatoreffekten, svarer det til en investering på over 2 mia. EUR.

Jeg kommer selv fra et grænseområde, og jeg repræsenterer grænseregionen, og jeg har således et særdeles
godt indblik i, hvilken betydning Den Internationale Fond har haft for fredsprocessen.

Den Internationale Fond har bidraget til skabelsen af over 40 000 direkte arbejdspladser og 16 000 indirekte
arbejdspladser, og den har skabt beskæftigelsesmuligheder i et økonomisk ugunstigt stillet område.

Jeg vil gerne afslutningsvis påpege, at selv om der er blevet fastlagt en afviklingsstrategi, der indebærer, at IFI
opløses ved årets udgang, mener jeg, at det nøje bør overvejes at forlænge dette nyttige og effektive program.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Hr. formand! Jeg stemte for dette initiativ, fordi dets hovedformål
er at opretholde støtten til freds- og forsoningsprocessen i Nordirland og Irlands grænseområder med henblik
på at fremme forsoningen og kontakten mellem de mest splittede befolkningsgrupper og fortsat forsvare
værdier og menneskerettigheder som europæere.
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I Euskadi – Baskerlandet – lider vi stadig under terror, og vi venter på, at Euskadi Ta Askatasuna (ETA) hører
baskernes skrig, idet de har fået nok af at lide og opfordrer ETA til at give afkald på vold en gang for alle. Vi
afventer en erklæring om endelig våbenhvile. I lyset heraf forventer jeg den samme solidaritet og helhjertede
støtte fra EU til Euskadi, således at vi kan skabe den fred og forsoning, som vi længes efter.

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Hr. formand! Intet land er blevet så forfordelt af redningsplanerne som Irland,
og intet folk er blevet så meget snydt som irerne. Den irske finansminister Brian Lenihan tog alle de rigtige
beslutninger. Alle irske offentligt ansatte, lige fra den irske Taoiseach til den lavest rangerende embedsmand
og endog modtagerne af arbejdsløshedsunderstøttelse, har spændt livremmen ind og gået meget ned i
indkomst. Nu kan de konstatere, at hvis de ikke havde truffet disse smertelige afgørelser – hvis de blot var
blevet ved med at bruge penge – ville de måske selv have været berettiget til støtte som grækerne, og hvad
værre er, kan de konstatere, at de er tvunget til at bidrage til redningen af Grækenland. De kan tilmed også
konstatere, at Irland yder et større bidrag end de fleste andre eurolande målt pr. indbygger.

Enhver ortodoks økonom vil sige, at vi i en sådan situation på ny skal give en række økonomier i euroområdet
tilladelse til at trykke penge i deres egne valutaer, til at devaluere og således vinde tid, så de kan komme tilbage
i markedet. I stedet dømmer vi befolkningerne i Sydeuropa til mange års fattigdom og deflation og bebyrder
skatteyderne i Nordeuropa med en enorm gæld blot for at redde nogle få ansigter. Vi har uden tvivl nogle af
de dyreste ansigter siden den skønne Helenes ansigt, der kunne søsætte tusinde skibe!

James Nicholson (ECR). – (EN) Hr. formand! Det var ikke min hensigt at afgive en stemmeforklaring om
dette særlige spørgsmål, men ordføreren nævnte i sit indlæg udelukkende dr. Paisley og Gerry Adams, der
efter ordførerens opfattelse havde skabt fred i Nordirland. Det er muligt, at Gerry Adams og dr. Paisley har
været årsag til mange ting, men de skabte aldrig fred. Mange mennesker kan tage æren for freden i Nordirland,
men det var i virkeligheden David Trimble og John Hume, der trak det store læs i forbindelse med
fredsprocessen i Nordirland, og jeg håber, at ordføreren vil få styr på kendsgerningerne fremover. De trak
det store læs.

Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg stemte for betænkningen i dag, da jeg mener, at der stadig er brug for støtte
til Nordirland, således at vi kan holde fast i det, vi har opnået. Det er på ingen måde sikkert, at freden vil vare
ved, da der er folk på begge sider – og de er dukket op på scenen i den seneste tid – som stadig forsøger at
destabilisere udviklingen.

Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Hr. formand! Jeg var et af de 334 medlemmer af Europa-Parlamentet,
der støttede pastor Tőkés' kandidatur til posten som næstformand i Europa-Parlamentet. Han er en af mine
ungdomshelte. Jeg rapporterede som journalist for Solidaritet i 1989 og under beskydning af Ceausescus
kriminelle sikkerhedstjeneste, Securitate, fra den rumænske revolution, og den revolution startede i Timişoara
med hr. Tőkés' tale den 16. december 1989.

Det smerter mig imidlertid i dag, at han er blevet offer, først for en computerfejl, der bevirkede, at 168
stemmer fejlagtigt blev optalt, og efterfølgende fordi formanden lagde disse 168 stemmer til det samlede
antal stemmer, hvilket har givet anledning til almindelig polemik. Hvis der er nogen, der agter at sætte
spørgsmålstegn ved lovligheden af hr. Tőkés' valg til næstformand i Europa-Parlamentet, støtter jeg derfor
gennemførelsen af en ny afstemning. Jeg er sikker på, at han vil opnå endnu flere stemmer. Der er ingen, der
bør kunne sætte spørgsmålstegn ved en så fremtrædende persons mandat i Europa-Parlamentet. Jeg mener
derfor, at det også er i hr. Tőkés' egen interesse at gennemføre en ny afstemning, såfremt der er nogen, der
agter at sætte spørgsmålstegn ved valget.

Betænkning: Marian-Jean Marinescu (A7-016/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg stemte for
Marinescu-betænkningen, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke ham, idet jeg mener, at en
tidssvarende, effektiv jernbanegodstransport er en grundlæggende forudsætning, ikke kun for
konkurrenceevnen, men også for de europæiske virksomheders overlevelse. Jeg støtter desuden fuldt ud
ordførerens ønske om at genindsætte en række afsnit fra den tekst, som Parlamentet selv godkendte ved
førstebehandlingen.
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Betænkning: David Martin (A7-0043/2010)

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Hr. formand! Da vi påbegyndte afstemningen i dag, afprøvede vi en procedure,
som vi i virkeligheden aldrig har brugt før i Europa-Parlamentet – en procedure, hvor det kun var ja-stemmerne,
der blev registreret. Det var imidlertid kun et spørgsmål om tid. Det er naturligvis præcis den samme tilgang,
EU har anvendt i forbindelse med de forskellige folkeafstemninger.

Den europæiske forfatning eller Lissabontraktaten blev til stadighed forkastet under folkeafstemningerne,
af 54 % af de franske vælgere, af 62 % af de nederlandske vælgere og af 53 % af de irske vælgere, og reaktionen
har hver gang været at gå videre uanset hvad, at ignorere borgernes indsigelser, kun at lytte til jasigerne. Nu
har vi forankret eller legitimeret denne tilgang i Europa-Parlamentets procedurer. Vi har hindret medlemmerne
i at give udtryk for deres modstand. Jeg har forsøgt at tilpasse det gamle slogan: Hvilken del af ordet "nej" er
det, at De ikke forstår?

Syed Kamall (ECR). – (EN) Hr. formand! Når man ser på denne betænkning i dag om forretningsordenen
og tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten, er det interessant, at når vi taler med mange
medlemmer af Europa-Parlamentet, viser det sig, at de i virkeligheden ikke ved, hvad der rent faktisk står i
Lissabontraktaten, og hvordan den indvirker på vores vælgere i dagligdagen.

Tag f.eks. hele spørgsmålet om redningen af Grækenland. Hvis man ser på, hvad der er blevet drøftet i Rådet,
er det artikel 122 i Lissabontraktaten, der var tænkt som en solidaritetsartikel. Der tales om "i en ånd af
solidaritet", "hvis der opstår alvorlige forsyningsvanskeligheder med hensyn til visse produkter, især på
energiområdet", eller "i tilfælde af vanskeligheder eller alvorlig risiko for store vanskeligheder i en medlemsstat
som følge af naturkatastrofer". Medlemsstaterne, uanset om de er medlem af euroområdet eller ej, bruger
nu denne artikel som en undskyldning for at redde et land, som selv har bragt sig i en umulig situation, der
ikke skyldes usædvanlige begivenheder.

Vi bør gøre det helt klart for vælgerne, hvad Lissabontraktaten betyder for dem. Betyder den, at vi skal bruge
skatteydernes penge på at redde lande, der ikke kan håndtere deres egen situation?

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Hr. formand! Europa-Parlamentet har et særligt talent, når det handler om
ændringer af forretningsordenen, der altid har til formål at mindske rettighederne for mindretallene, eller
underhundene, "die Untermenschen", som vi til en vis grad er. Gennem det seneste år har vi set stort på
bestemmelsen i forretningsordenens artikel 24 om, at løsgængere har ret til at udpege deres egne
repræsentanter.

De sagde netop i en bemærkning – undskyld – en af de dummeste bemærkninger, jeg nogensinde har hørt
i min parlamentariske karriere, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi De ikke havde samme politiske holdning
som mig. Det er rigtigt, at jeg er løsgænger af principielle årsager, hvorimod De kun var løsgænger, fordi De
blev forrådt af Deres venner.

Det var imidlertid i det mindste muligt at bilægge denne strid gennem en afstemning. En afstemning er den
almindelige procedure i et demokrati. Nu vil løsgængernes repræsentanter imidlertid blive udpeget af
Parlamentets formand. Det er endnu en farce.

Denne idé blev udtænkt af hr. Martin i samarbejde med repræsentanterne for de to største grupper. Det
minder mig i øvrigt om de tidligere ændringer af forretningsordenen, som hr. Corbett stod bag, selv om han
nu er blevet helt glemt og heldigvis tabte til min ven Nick Griffin ved valget til Europa-Parlamentet.

Philip Claeys (NI). – (NL) Hr. formand! Det anføres i ændringsforslag 86 til Martin-betænkningen, at det
ikke er løsgængerne selv, men Parlamentets formand, der indbyder en af løsgængerne til at deltage i møderne
i Formandskonferencen. Den anførte begrundelse er manglende enighed blandt løsgængerne. Jeg kan ikke
se, hvori problemet ligger. Der er jo heller ikke enighed i Europa-Parlamentet om valget af Parlamentets
formand, og det er netop derfor, at vi afholder et demokratisk valg. Repræsentanterne for løsgængerne skal
være repræsentative, og det bedste er derfor at stemme herom.

Europa-Parlamentet er begyndt at opføre sig som et Mickey Mouse-parlament, hvor Parlamentets formand
selv afgør, hvem der skal repræsentere nogle af hans modstandere. Jeg sætter også spørgsmålstegn ved
grundlaget for denne afgørelse. Er den baseret på repræsentativitet? Er den baseret på sympati for eller venskab
med en bestemt løsgænger? Ud fra hvilke kriterier vil formanden træffe afgørelse om løsgængernes
repræsentant? Jeg havde gerne set, at formanden afgav en erklæring inden afstemningen, men vi kunne
desværre ikke stille krav om en sådan erklæring.
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Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Hr. formand! Med al respekt for Dem og for denne institution vil jeg gerne
understrege, at vi under forhandlingen om tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten også bør
drøfte de mangler i forretningsordenen, der har gjort det muligt at afholde en afstemning som denne og at
opnå et resultat som valget af hr. Tőkés til næstformand.

Jeg kan ikke forstå, hvordan formændene kan godkende en afstemning og således afstemningsresultatet,
hvis gyldighed bestrides, og jeg føler med alle mine kolleger, der er usikre på, om deres stemme blev korrekt
optalt. Ud fra dette synspunkt mener jeg, at EU og Europa-Parlamentet bør handle åbent og klart, og så længe
der er nogen medlemmer, der føler, at afstemningsanlægget ikke har registreret og optalt deres stemmer
korrekt, og at de ikke havde mulighed for at kontrollere det på deres skærm, vil afstemningen også fremover
være kontroversiel.

Jeg mener derfor, at vi af hensyn til hr. Tőkés samt Europa-Parlamentets troværdighed bør stemme igen,
således at der fremover ikke kan herske tvivl omkring valget af Europa-Parlamentets næstformand.

Betænkning: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Hr. formand! Kræften fra Grækenland er ved at brede sig over Middelhavet.
Vi læste i denne uge, at Kommissionen er ved at forberede sig på at redde Spanien, og Rådets formand,
Herman Van Rompuy, indrømmer åbent, at de 750 mia. EUR, der allerede er afsat til hjælpepakken, i så fald
vil være helt utilstrækkelige.

Nu hvor tumoren breder sig, har vores ledere besluttet at indlede en langvarig, dyr og smertelig
kemobehandling med et usikkert behandlingsresultat i stedet for at overveje amputering. Det jeg mener, er,
at de vil forsøge at udvikle mekanismerne til det, hr. Van Rompuy kalder "økonomiske styring", og som hans
forgænger kaldte finanspolitisk føderalisme, dvs. skatteharmonisering, afgift på finansielle transaktioner, et
europæisk gældsagentur eller en europæisk monetær fond. Alle disse mekanismer har til formål at overføre
midler for at sikre deres projekt. Det ville naturligvis være meget nemmere ikke at bebyrde skatteyderne med
denne redningsplan og give de ramte økonomier massive incitamenter ved at tillade dem at devaluere og
således komme tilbage i markedet af egen kraft. Vi forventer, at befolkningen betaler en meget høj pris for
at imødekomme elitens forskruede idéer!

Betænkning: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! På millenniumtopmødet i 2000
bekræftede de rigeste lande, herunder EU-medlemsstaterne, deres tilsagn om at nå en række specifikke mål
inden 2015, dvs. at bekæmpe sult og fattigdom, at forbedre uddannelse og sundhed og at beskytte miljøet
i udviklingslandene.

Næsten 10 år senere mener vi, at Europa som den vigtigste globale aktør på området for udviklingsbistand
nu mere end nogensinde før skal påtage sig en ledende rolle. Der er ingen tvivl om, at den stigende
udviklingsbistand igennem de senere år har været med til at afhjælpe millioner af menneskers lidelser. Selv
om det er rigtigt, at bistanden har en effekt, skal der stadigvæk gøres meget, ikke mindst fordi den nuværende
internationale krise vil tvinge mange medlemsstater til at reducere deres egne bistandsbudgetter til disse
lande.

Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at tiden er inde til at se nærmere på innovative
finansieringsmekanismer. EU-medlemsstaterne skal begynde at tage strategiske partnerskaber af politisk
karakter med disse lande alvorligt. Alle partnerne skal således udvise fornyet politisk vilje til at nå de
prioriterede mål, der fortsat er sammenhæng i udviklingspolitikken, håndtering af klimaændringer og den
globale krise, forvaltning og rettigheder, retten til fødevarer og udviklingsuddannelse. Det er stadig vores
største udfordring.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg stemte for Cashman-betænkningen,
fordi jeg mener, at det er Europa-Parlamentets og EU-institutionernes ansvar at overholde de tilsagn, der er
blevet afgivet over for befolkningen i disse mindre udviklede lande, navnlig de afrikanske lande.

Det er ikke acceptabelt, at vi i 2015 når frem til den erkendelse, at vi ikke har nået de otte mål, som vi selv
har fastlagt, idet vi ikke må glemme, at bag opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene, bag disse
procentsatser, er der milliarder af mennesker, der lider, og som ikke har mulighed for at leve i værdighed.

EU skal foregå med et godt eksempel og føre an inden for udviklingsbistand. Eftergivelse af offentlig gæld
og større fokus på at sikre, at støtten anvendes fornuftigt, er et af de afgørende elementer i dette
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solidaritetsbaserede projekt, som vi ikke kan udsætte uden at ofre flere menneskeliv, hvilket vi er nødt til at
gøre os klart.

Skriftlige stemmeforklaringer

Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Da Pal Schmitt, næstformand i Europa-Parlamentet, for kort tid siden
blev valgt til præsident for det nyvalgte ungarske parlament, skulle mine kolleger og jeg vælge en ny
næstformand. Da László Tőkés, ungarsk medlem af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater), opfylder alle kriterierne for at udøve dette hver (integritet, engagement og støtte til det
europæiske projekt), stemte jeg for hans kandidatur.

Cătălin Sorin Ivan (S&D), skriftlig. – (RO) Udnævnelsen af László Tőkés til næstformand i Europa-Parlamentet
er en fornærmelse mod Rumænien i lyset af den chauvinistiske tone, der præger denne kollegas udtalelser.
Hans valg til denne post giver rent faktisk endnu større anledning til bekymring på grund af den tvivlsomme
afstemningsprocedure, der blev anvendt. En sådan udnævnelse burde ikke være sket i Europa-Parlamentet,
et forum, der står til ansvar over for EU-borgerne. Når det nu er sket, havde vi imidlertid gerne set, at
afstemningen var blevet afviklet i fuld overensstemmelse med den almindelige procedure. Da dette ikke var
tilfældet, har dette valg en indvirkning på Europa-Parlamentets omdømme, navnlig i Rumænien, hvor
offentligheden har en direkte interesse i dette spørgsmål. Om László Tőkés vil klare sig godt som næstformand
har mindre betydning her og nu. Det der virkelig har betydning er, at en europæisk nation er blevet dybt
krænket.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), skriftlig. – (EN) Afstemningen i dag om valget af hr. Tőkés til næstformand i
Europa-Parlamentet har været en skandale. For det første var formandens forklaringer om
afstemningsproceduren både forvirrende og selvmodsigende. Der var således ingen, der var sikre på, hvordan
de skulle stemme. For det andet fungerede en række af de rumænske medlemmers afstemningsanlæg mærkeligt
nok ikke korrekt. For det tredje blev afstemningen gennemført, og formanden forlod mødesalen uden at
afklare spørgsmålet. For det fjerde blev et fornuftigt forslag fra salen om at foretage en ny afstemning efter
den almindelige procedure forkastet. For det femte blev meldingen om, at der var flere afgivne stemmer end
tilstedeværende medlemmer ignoreret! For det sjette fik vi blot at vide, at afstemningen under alle
omstændigheder var blevet godkendt! For det syvende var der ingen, der kunne forklare, hvordan 168
stemmer kunne repræsentere et "kvalificeret flertal" i Europa-Parlamentet, der har 751 medlemmer!

PPE har således rent faktisk påtvunget hele Parlamentet sin vilje. Det beklager jeg, da PPE helt sikkert kan
gøre det bedre, og vi, de øvrige medlemmer af Europa-Parlamentet, fortjener bedre!

Betænkning: Barbara Matera (A7-0180/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Da jeg ønsker at vise politisk solidaritet med mine venner i Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), stemte jeg for betænkningen udarbejdet af min
italienske kollega Barbara Matera (PPE, IT) om forslaget til afgørelse om anvendelse af omkring 6,6 mio. EUR
i form af støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til Spanien, der står over for
afskedigelser i sektoren for ikkemetalholdige mineralske produkter. Jeg vil ikke sætte grundlæggende
spørgsmålstegn ved Kommissionens analyse, der er baseret på oplysninger fra Kongeriget Spanien, men jeg
synes, at det er underligt, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen skal anvendes til at
afhjælpe en simpel følge af den bristede ejendomsboble i Spanien. Det faldende antal udstedte byggetilladelser
og således det faldende forbrug af tegl- og keramikprodukter og ikkemetalholdige mineralske produkter kan
rent faktisk tilskrives det faldende antal lån med pant i fast ejendom. Hvor ender vi med denne form for
argumentation? Kan vi for alvor påstå, at der er tale om en tilpasning til globaliseringen? Jeg mener desuden,
at de administrative omkostninger på over 400 000 EUR er uforholdsmæssigt høje, selv om dette store beløb
tilsyneladende primært kan tilskrives en undersøgelse, der vil koste 60 000 EUR, hvilket forekommer at
være uforholdsmæssigt dyrt.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Øget arbejdsløshed er en af de mest skadelige virkninger af den nylige
økonomiske og finansielle krise. Den øgede ustabilitet på markedet har forværret situationen for mange
virksomheder, der har haft særlig vanskeligt ved at tilpasse sig globaliseringen. I dette tilfælde er 181
virksomheder fra regionen Comunidad Valenciana blevet ramt af globaliseringen. Spanien har fremlagt
tilstrækkelig dokumentation for ansøgningen om anvendelse af Globaliseringsfonden, og jeg mener, at denne
ansøgning bør støttes.
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José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg mener, at det er af afgørende betydning at støtte
arbejdstagere, der er blevet afskediget, eller som er blevet ramt af den nuværende globale økonomiske
situation, hvilket er tilfældet her, hvor der er blevet afskediget 2 425 arbejdstagere i 181 virksomheder i den
spanske region Valencia. Det er vigtigt at yde bistand med henblik på at fastholde eller reintegrere disse
arbejdstagere på arbejdsmarkedet, ikke kun af hensyn til den økonomiske genopretning, men også af hensyn
til social stabilitet. Jeg stemte derfor for denne beslutning. Jeg vil gerne understrege henstillingen til
Kommissionen om ikke at overføre betalingsbevillinger fra Den Europæiske Socialfond med henblik på at
stille midler til rådighed under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Disse fonde
har forskellige og komplimenterende formål, og de kan ikke erstatte hinanden. Da der er tale om en
ekstraordinær foranstaltning, skal Globaliseringsfonden finansieres særskilt, og det er en alvorlig fejltagelse,
hvis finansieringen af Globaliseringsfonden, der er en nødforanstaltning, sker på bekostning af Den Europæiske
Socialfond eller enhver anden strukturfond.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Den 2. september 2009 indgav Spanien en ansøgning om anvendelse
af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på grund af afskedigelse af arbejdstagere i 181
virksomheder, der var aktive inden fremstilling af andre ikkemetalholdige mineralske produkter i NUTS
II-regionen Comunidad Valenciana. Jeg mener, at denne ansøgning opfylder kravene til fastlæggelse af
støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Jeg støttede derfor betænkningen og
Kommissionens forslag om at yde en støtte på 6 598 735 EUR, da foranstaltninger, der tager sigte på at
hjælpe arbejdstagere med at vende tilbage til arbejdsmarkedet, udelukkende finansieres via Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), og da midlerne fra fonden giver de afskedigede arbejdstagere
mulighed for at finde et fast eller midlertidigt arbejde, for at deltage i erhvervsuddannelsesprogrammer og
erhverve den nødvendige viden til at opfylde arbejdsmarkedets behov og for at få en erhvervslicens eller blive
selvstændige. Litauen har allerede modtaget støtte fra fonden.

Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningerne om anvendelse af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), da jeg mener, at det er afgørende at understrege fondens
betydning.

Dette instrument blev oprettet med henblik på at tilvejebringe arbejdsmarkedsforanstaltninger, der
udelukkende har til formål at støtte arbejdstagere, som er ramt af afskedigelser som følge af gennemgribende
strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Det er et yderst nyttigt instrument. Fra 2007 og frem til i dag har 17 medlemsstater indgivet 55 ansøgninger
om støtte til 52 334 afskedigede arbejdstagere, og der er blevet øremærket i alt 271,9 mio. EUR.

En analyse af tilgængelige data viser således, at den enkelte afskedigede arbejdstager har modtaget 5 195 EUR
fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, et beløb, der rent faktisk anvendes til at
gennemføre individualiserede tilbud, der er specifikt sammensat med henblik på at reintegrere de pågældende
arbejdstagere på arbejdsmarkedet.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Af hensyn til de spanske arbejdstagere i regionen Valencia,
der er blevet ofre for globaliseringen, undlod jeg at deltage i afstemningen. I lyset af den situation, som
indvirkningen af EU's neoliberale politikker har tvunget dem ud i, kunne man føle sig berettiget til at stemme
imod den almisse, som det har behaget den europæiske elite at tilbyde dem. Det lille beløb, som de trods alt
modtager, kan imidlertid måske i det mindste lindre deres lidelser. Det gør imidlertid ikke tilgangen til Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mere tålelig. Fonden fremmer den outsourcing til Marokko
og Algeriet, der finder sted i øjeblikket, og sanktionerer de rigestes fortjenester. I eurokraternes oligarki er
prisen for ren samvittighed lav.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU er et område med solidaritet, og Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (EGF) er oprettet på denne baggrund. Denne støtte er afgørende for at hjælpe de arbejdsløse
og ofrene for udflytning af virksomheder som følge af globaliseringen. Et stigende antal virksomheder flytter
for at drage fordel af lavere lønomkostninger i en række lande, især Kina og Indien, ofte til skade for lande,
der respekterer arbejdstagernes rettigheder. Globaliseringsfonden har til formål at hjælpe arbejdstagere, der
er ofre for udflytning af virksomheder, og den spiller en grundlæggende rolle med hensyn til at lette disse
arbejdstageres fremtidige adgang til ny beskæftigelse. Andre EU-lande har tidligere modtaget støtte fra
Globaliseringsfonden, og nu får Valencia, Spanien, også støtte fra fonden på grund af den nylige afskedigelse
af over 2 400 arbejdstagere i 181 virksomheder, der var aktive inden for "Fremstilling af andre
ikkemetalholdige mineralske produkter". Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Betænkningen vedrører anvendelsen af
Globaliseringsfonden til fordel for regionen Valencia i Spanien (6 598 735 EUR) i forbindelse med afskedigelse
af 2 425 afskedigelser i 181 virksomheder, der var aktive inden for "Fremstilling af andre ikkemetalholdige
mineralske produkter". Midlerne vil gå direkte til de berørte arbejdstagere. Betænkningen blev vedtaget i
Budgetudvalget uden forhandling. De Grønne støttede også betænkningen på plenarmødet.

Betænkning: Barbara Matera (A7-0181/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Idet jeg ønsker at vise solidaritet med Det Europæiske Folkepartis
Gruppe (Kristelige Demokrater) og Irland, og på grundlag af betænkningen udarbejdet af min dygtige italienske
kollega, Barbara Matera, stemte jeg for forslaget til afgørelse om anvendelse af omkring 2,7 mio. EUR i form
af støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Irland, der står over for
afskedigelser i krystalsektoren. De fleste af de 600 afskedigelser vedrører virksomheden Waterford Crystal.
Jeg vil ikke sætte spørgsmålstegn ved Kommissionens analyse, men jeg synes, at det er underligt, at de
problemer, som denne virksomhed har haft siden 2005, kan tilskrives en tilpasning til globaliseringen. I
2005 meddelte virksomheden, at den ville lukke sin fabrik i Dungarvan for at samle alle aktiviteter på
hovedfabrikken i byen Waterford i Kilkenny, der beskæftigede 1 000 arbejdstagere. Ved flytningen mistede
næsten 500 arbejdstagere i Dungarvan deres arbejde. Efter lukningen af denne fabrik den 30. januar 2009
organiserede de tidligere ansatte og deres familier demonstrationer frem til marts 2009, hvor der blev indgået
en aftale med arbejdstagerne om betaling af 10 mio. EUR (kilde: Wikipedia). Er dette en tilpasning til
globaliseringen?

Liam Aylward (ALDE), skriftlig. – (GA) Jeg glæder mig over støtten fra Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen til afskedigede arbejdstagere fra Waterford Crystal og tilknyttede virksomheder. Fonden
blev oprettet med det formål at hjælpe arbejdstagere, som er ramt af strukturelle ændringer i
verdenshandelsmønstrene, og denne støtte vil få stor betydning for lokalbefolkningen, da Waterford Crystal
var et bærende element i lokalsamfundet.

Da industrien var af central betydning for regionen, da der var mange faglærte lokale arbejdstagere i
glassektoren og i de tilknyttede virksomheder, og da sektoren var meget vigtig for Waterfordregionens
identitet, vil denne støtte være til stor hjælp for arbejdstagerne og deres familier og medvirke til at sikre nye
beskæftigelsesmuligheder for arbejdstagerne.

Der skal træffes koordineringsforanstaltninger på lokalt plan for at sikre, at disse midler fordeles korrekt. Da
der er tale om forholdsvis ældre arbejdstagere, og da de udførte højt kvalificeret arbejde, skal det sikres, at
midlerne anvendes til almen og erhvervsfaglig uddannelse, til fremme af iværksætteri og til at øge adgangen
til beskæftigelse.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) EU er den største bidragsyder til Den Internationale Fond
for Irland, og EU's støtte udgør næsten 57 % af det samlede årlige bidrag til IFI.

Jeg glæder mig derfor over den rolle, som EU har spillet ved at yde økonomisk og social støtte til Irland med
henblik på at skabe fred og forsoning.

Den nuværende programperiode nærmer sig afslutningen, men det er vigtigt, at EU fortsat bidrager til Den
Internationale Fond for Irland og bestræber sig på at nå målsætningerne om at bygge broer, integrere
samfundsgrupper og fremme udviklingen i de områder i begge dele af Irland, der har været hårdest ramt af
de seneste års ustabile forhold.

Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg støtter helhjertet afgørelsen om anvendelse af Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen til fordel for de arbejdstagere, der er blevet afskediget fra Waterford
Crystal. Den globale økonomiske krise og de gennemgribende ændringer i verdenshandelsmønstrene har
gjort mange arbejdstagere arbejdsløse i Irland og resten af Europa. Jeg opfordrer den irske regering til at
handle hurtigt for at sikre, at disse midler anvendes hurtigt og effektivt til at opfylde de enkelte arbejdstageres
individuelle uddannelses- og videreuddannelsesbehov. Tidsrammen for anvendelse af denne fond er begrænset,
og de nødvendige tilbud skal således tilvejebringes hurtigst muligt. EGF-forordningen skal revideres med
henblik på at indføre en større grad af fleksibilitet i anvendelsen af de midler, der stilles til rådighed, navnlig
med hensyn til tidsrammen.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Den irske økonomi, der fik tilnavnet "Den keltiske tiger", kunne engang
bryste sig af bemærkelsesværdige vækstrater, men er gennem de seneste år blevet ramt af følgerne af krisen
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og globaliseringen. Den irske glassektor er blevet ramt, og i dag har næsten 600 afskedigede arbejdstagere
brug for hjælp. Jeg støtter anvendelsen af fonden.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I lyset af formålene med Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (EGF) stemmer jeg for tildeling af støtte til de arbejdstagere, der er blevet afskediget fra
Waterford Crystal i Irland. Denne støtte beløber sig til over 2,5 mio. EUR, der vil være afgørende for at
tilskynde de berørte arbejdstagere til at videreuddanne sig, da langt de fleste er over 45 år. Jeg vil imidlertid
gerne understrege de åbenlyse forskelle og uligheder i anvendelsen af Globaliseringsfonden. Det skyldes, at
medlemsstaterne gentagne gange undlader at anvende de tilgængelige midler, hvilket helt klart er til skade
for arbejdstagere, der bliver arbejdsløse i disse lande, hvilket sker i Portugal på grund af de stadig flere
konkurser og den stigende arbejdsløshed.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Den 7. august 2009 indgav Irland en ansøgning om anvendelse af
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i forbindelse med afskedigelser hos Waterford Crystal
og tre af virksomhedens leverandører/producenter i efterfølgende produktionsled. Jeg mener, at denne
ansøgning opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr.
1927/2006. Jeg støttede betænkningen og Kommissionens forslag om at yde en støtte på 2 570 853 EUR,
da foranstaltninger, der tager sigte på at hjælpe arbejdstagere med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,
udelukkende finansieres via Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EFG), og da midlerne
fra fonden giver de afskedigede arbejdstagere mulighed for at finde et fast eller midlertidigt arbejde, for at
deltage i erhvervsuddannelsesprogrammer og erhverve den nødvendige viden til at opfylde arbejdsmarkedets
behov og for at få en erhvervslicens eller blive selvstændige. Litauen har allerede modtaget støtte fra fonden.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Af hensyn til de afskedigede irske arbejdstagere fra
Waterford Crystal, der er blevet ofre for globaliseringen, undlod jeg at deltage i afstemningen. I lyset af den
situation, som indvirkningen af de neoliberale politikker, som EU gør sig til talsmand for, har tvunget dem
ud i, kunne man føle sig berettiget til at stemme imod den almisse, som det har behaget den europæiske elite
at tilbyde dem. Det lille beløb, som de trods alt modtager, kan imidlertid måske i det mindste lindre deres
lidelser. Det gør imidlertid ikke tilgangen til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mere
tålelig. Fonden fremmer bankernes nuværende spekulation og sanktionerer de fortjenester, som amerikanske
fonde såsom KPS Capital Partners scorer på de europæiske arbejdstageres bekostning. I eurokraternes
kongerige er prisen for ren samvittighed lav.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU er et område med solidaritet, og Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (EGF) er oprettet på denne baggrund. Denne støtte er afgørende for at hjælpe de arbejdsløse
og ofrene for udflytning af virksomheder som følge af globaliseringen. Et stigende antal virksomheder flytter
for at drage fordel af lavere lønomkostninger i forskellige lande, især Kina og Indien, ofte til skade for lande,
der respekterer arbejdstagernes rettigheder. Globaliseringsfonden har til formål at hjælpe arbejdstagere, der
er ofre for udflytning af virksomheder, og den spiller en grundlæggende rolle med hensyn til at lette disse
arbejdstageres fremtidige adgang til ny beskæftigelse. Andre EU-lande har tidligere modtaget støtte fra
Globaliseringsfonden, og vi bør nu yde støtte til Irland, navnlig til virksomheder inden for fremstilling af
glas og krystal. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Betænkningen vedrører anvendelsen af
Globaliseringsfonden til fordel for irske arbejdstagere (2 570 853 EUR) i forbindelse med afskedigelser hos
Waterford Crystal og tre af virksomhedens leverandører i krystalsektoren. Midlerne vil gå direkte til de berørte
arbejdstagere. Betænkningen blev vedtaget i Budgetudvalget uden forhandling. Jeg har ikke nogen problemer
med at stemme for.

Betænkning: Barbara Matera (A7-0179/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE), skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig over afgørelserne om at yde økonomisk
bistand til arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af den globale finansielle og økonomiske krise, i
tre særlige tilfælde – i regionerne Comunidad Valenciana og Castilla-La Mancha i Spanien samt i
krystalvirksomheden Waterford Crystal i Irland. Det samlede støttebeløb i disse tre sager beløber sig til
11 mio. EUR, og støtten er tiltænkt 3 663 afskedigede arbejdstagere. Selv om bistanden fra Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen ikke vil løse alle de problemer, der er forårsaget af den finansielle og
økonomiske krise, opfordrer jeg EU-institutionerne til at vurdere ansøgninger effektivt og hurtigt, og jeg
opfordrer medlemsstaterne til at deltage aktivt i denne fond.
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I mit hjemland, Litauen, er der for nylig blevet ydet bistand til afskedigede arbejdstagere i virksomheder inden
for byggesektoren og møbel- og beklædningsindustrien samt til afskedigede arbejdstagere fra fabrikken
Snaigė i Alytus. Denne bistand er blevet højt værdsat af de arbejdstagere, der er blevet hårdest ramt af den
globale finansielle og økonomiske krise.

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Idet jeg ønsker at vise solidaritet med Det Europæiske Folkepartis
Gruppe (Kristelige Demokrater), og på grundlag af betænkningen udarbejdet af min italienske kollega, Barbara
Matera (PPE, IT), stemte jeg for forslaget til afgørelse om anvendelse af omkring 2 mio. EUR i form af støtte
fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Spanien, der står over for afskedigelser
inden for fremstilling af træ og varer af træ. Kongeriget Spanien begrunder rent faktisk sin ansøgning med,
at den finansielle og økonomiske krise har medført et pludseligt kollaps i verdensøkonomien med dramatiske
konsekvenser for mange sektorer, særlig efterspørgslen i byggesektoren og således efter træprodukter.
Sandheden er, at krisen fik den spanske ejendomsboble til at briste, og det er svært at se begrundelsen for en
tilpasning til globaliseringen… Hvis man ser på det, der skal finansieres (f.eks. 3 000 EUR i støtte til 57
arbejdstagere til fremme af iværksætteri, dvs. i alt 171 000 EUR, 16 uddannelsesworkshopper kombineret
med praktik budgetteret til 12 500 EUR hver, dvs. i alt 200 000 EUR osv.), hvori bestå så tilpasningen til
globaliseringen?

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Det forhold, at en lang række sektorer og virksomheder er blevet ramt af
krisen og globaliseringen, rejser uundgåeligt spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende europæiske
økonomiske model vil være levedygtig og bæredygtig. Der sættes ikke spørgsmålstegn ved nytteværdien af
at yde bistand til arbejdstagere, der er blevet afskediget, men man kan ikke sige det samme om fastholdelsen
af de forhold, der ofte forværrer en i forvejen vanskelig situation, f.eks. skovarbejdernes og korkhøsternes
situation i Castilla-La Mancha.

EU og medlemsstaterne skal ud over at yde støtte med mellemrum fremme økonomiske rammer uden
unødvendige bureaukratiske hindringer, rammer, der understøtter iværksættere og belønner risici og
innovation.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for tildelingen af støtte fra Den Europæiske Fond
for Tilpasning til Globaliseringen på grund af de yderst negative følger af lukningen af 36 virksomheder i
træsektoren inden for ni måneder i den spanske region Castilla-La Mancha, der har resulteret i afskedigelsen
af 585 arbejdstagere. Situationen forværres af det forhold, at denne region i forvejen er ramt af et
affolkningsproblem, og arbejdskraften har næsten ingen anden form for uddannelse. Jeg vil derfor gerne
understrege, at der især skal fokuseres på de negative følger af den nuværende økonomiske krise i de mest
udprægede landdistrikter.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Den 9. oktober indgav Spanien en ansøgning til Kommissionen om
anvendelse af et samlet beløb på 1 950 000 EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
(EGF) i forbindelse med afskedigelse af 585 arbejdstagere fra 36 virksomheder, der er aktive inden for
fremstilling af træ og varer af træ og kork undtagen møbler og fremstilling af varer af strå og flettematerialer
i regionen Castilla-La Mancha, i løbet af referenceperioden på ni måneder fra den 1. november 2008 til den
31. juli 2009. Jeg er enig med Kommissionens vurdering af, at ansøgningen opfylder de kriterier for
støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen, og Kommissionens henstilling til budgetmyndigheden
om at godkende ansøgningen, da foranstaltninger, der tager sigte på at hjælpe arbejdstagere med at vende
tilbage til arbejdsmarkedet udelukkende finansieres via Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
(EFG), og da midlerne fra fonden giver de afskedigede arbejdstagere mulighed for at finde et fast eller
midlertidigt arbejde, for at deltage i erhvervsuddannelsesprogrammer og erhverve den nødvendige viden til
at opfylde arbejdsmarkedets behov og for at få en erhvervslicens eller blive selvstændige. Litauen har allerede
modtaget støtte fra fonden.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Af hensyn til de spanske arbejdstagere i regionen Castilla-La
Mancha, der er blevet ofre for globaliseringen, undlod jeg at deltage i afstemningen. I lyset af den situation,
som indvirkningen af de neoliberale politikker, som EU gør sig til talsmand for, har tvunget dem ud i, kunne
man føle sig berettiget til at stemme imod den almisse, som det har behaget den europæiske elite at tilbyde
dem. Det lille beløb, som de trods alt modtager, kan imidlertid måske i det mindste lindre deres lidelser. Det
gør imidlertid ikke tilgangen til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mere tålelig. Fonden
fremmer ejendomsspekulation og således ejendomsmarkedets sammenbrud og sanktionerer bankernes
renteindtægter. For de eurokratiske tyranner er prisen for ren samvittighed lav.
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Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU er et område med solidaritet, og Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (EGF) er oprettet på denne baggrund. Denne støtte er afgørende for at hjælpe de arbejdsløse
og ofrene for udflytning af virksomheder som følge af globaliseringen. Et stigende antal virksomheder flytter
for at drage fordel af lavere lønomkostninger i en række lande, især Kina og Indien, ofte til skade for lande,
der respekterer arbejdstagernes rettigheder. Globaliseringsfonden har til formål at hjælpe arbejdstagere, der
er ofre for udflytning af virksomheder, og den spiller en grundlæggende rolle med hensyn til at lette disse
arbejdstageres fremtidige adgang til ny beskæftigelse. Andre EU-lande har tidligere modtaget støtte fra
Globaliseringsfonden, og nu bør Castilla-La Mancha, Spanien, også få støtte fra fonden i forbindelse med
afskedigelse af 585 arbejdstagere fra 36 virksomheder, der er aktive inden for fremstilling af træ og varer af
træ og kork undtagen møbler og fremstilling af varer af strå og flettematerialer. Derfor stemte jeg, som jeg
gjorde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Betænkningen vedrører anvendelsen af
Globaliseringsfonden til fordel for regionen Castilla-La Mancha i Spanien (1 950 000 EUR) i forbindelse med
afskedigelse af 585 arbejdstagere fra 36 virksomheder, der er aktive inden for "Fremstilling af træ og varer
af træ og kork undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer". Midlerne vil gå direkte til
de berørte arbejdstagere. Betænkningen blev vedtaget i Budgetudvalget uden forhandling. De Grønne støttede
betænkningen.

Betænkning: Barbara Matera (A7-0178/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Idet jeg ønsker at vise solidaritet med Det Europæiske Folkepartis
Gruppe (Kristelige Demokrater), og på grundlag af betænkningen udarbejdet af min italienske kollega Barbara
Matera, stemte jeg for forslaget til afgørelse om anvendelse af 1,1 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for
Tilpasning til Globaliseringen til dækning af teknisk bistand i forbindelse med EGF. I henhold til artikel 8,
stk. 1, i EGF-forordningen fra 2006 kan 0,35 % af det årlige maksimale beløb, som Globaliseringsfonden
råder over (500 mio. EUR), hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, dvs.
1 750 000 EUR. Der er endnu ikke blevet tildelt noget beløb til teknisk bistand. Det forekommer helt ærligt
meningsløst at afholde to møder med deltagelse af 27 eksperter (én fra hver medlemsstat), budgetteret til
35 000 EUR pr. møde, dvs. i alt 70 000 EUR, og to seminarer om anvendelsen af Globaliseringsfonden,
budgetteret til 100 000 EUR pr. seminar, navnlig hvis formålet er at lade Globaliseringsfonden betale for
driftsudgifter og ikke for tilpasning til globaliseringen. Og hvad med de 10 undersøgelser, der vil koste ca.
25 000 EUR hver? … men man får virkelig det indtryk, at formålet med denne tekniske bistand er at bruge
penge, blot fordi der er retsgrundlag herfor.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg støtter denne betænkning, da mere end halvdelen af de midler,
som Kommissionen vil få tildelt til teknisk bistand, vil blive brugt til at finansiere undersøgelser og evalueringer
af håndteringen af igangværende EGF-sager og i denne forbindelse afdække succeser og indhøste erfaringer
til brug for fremtidige sager, og da nogle af bevillingerne til teknisk bistand vil blive brugt til at etablere en
videnbase vedrørende den langsigtede reintegration på arbejdsmarkedet. Jeg opfordrer også til, at nogle af
disse bevillinger bruges til finansiering af tekniske foranstaltninger, der kan forkorte ansøgningsproceduren,
der ofte er for lang. Jeg vil gerne opfordre medlemsstaterne til at sætte sig ind i og gøre brug af de muligheder,
der ligger i Globaliseringsfonden for arbejdstagere i tilfælde af masseafskedigelser, og til at bruge de disponible
midler til at støtte de afskedigede arbejdstagere og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Jeg
opfordrer endvidere medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis og især til at tage ved lære af de
medlemsstater, der allerede har indført nationale EGF-informationsnet med deltagelse af arbejdsmarkedets
parter og interessenter på lokalt plan, med henblik på at etablere en god støttestruktur i tilfælde af
masseafskedigelser.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Kommissionen har stillet forslag om anvendelse af Den Europæiske Fond
for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at yde behørig og tilstrækkelig teknisk bistand i forbindelse
med behandlingen af de mange ansøgninger fra en række lande, hvor antallet af afskedigede arbejdstagere
er steget som følge af den internationale økonomiske og finansielle krise og globaliseringen, der berører
mange virksomheders solvens. Den enstemmige vedtagelse i parlamentsudvalget viser, at de medlemmer af
Europa-Parlamentet, der er tættest involveret i dette spørgsmål, er enige om denne ansøgning. Jeg mener
derfor, at Europa-Parlamentet bør indtage samme holdning.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne beslutning, hvori der slås til lyd for en
bedre gennemførelse af støtte og støttemekanismer rettet mod afskedigede arbejdstagere, da jeg anerkender
den betydning, som Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har for fastholdelsen af
manuelle arbejdstagere på arbejdsmarkedet og for afbødningen af den globale krises socioøkonomiske følger.
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Ud over at styrke foranstaltninger, der sikrer en bedre overvågning, revision og evaluering af gennemførelsen
af godkendte støtteplaner, vil jeg gerne understrege, at vi skal have fokus på og gøre en indsats for at fremme
initiativer, der tilskynder medlemsstaterne, navnlig Portugal, til en større og mere udbredt anvendelse af
EGF-midlerne.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Jeg støttede betænkningen og Kommissionens forslag om anvendelse
af 1,1 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til finansiering af teknisk
bistand på Kommissionens initiativ. I henhold til forordningens artikel 8, stk. 1, kan 0,35 % af det årlige
maksimale beløb, som Globaliseringsfonden råder over, hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på
Kommissionens initiativ. Der kan stilles et beløb på højst 1,75 mio. EUR til rådighed til teknisk bistand hvert
år under Globaliseringsfonden. Jeg støttede Kommissionens forslag om at anvende dette beløb til at dække
udgifterne til følgende aktiviteter: aktiviteter med henblik på en midtvejsevaluering af Globaliseringsfonden
– overvågning og undersøgelser af sagsbehandlingen, oprettelse af en videnbase, udveksling af oplysninger
og erfaringer mellem medlemsstaternes og Kommissionens eksperter og revisorer, etablering af netværk,
tilrettelæggelse af møder for Globaliseringsfondens ekspertgruppe, afholdelse af seminarer om anvendelsen
af Globaliseringsfonden såvel som informationstiltag og videreudvikling af Globaliseringsfondens websted
og publikationer på alle EU-sprog. Globaliseringsfondens aktiviteter spiller en vigtig rolle, og formålet med
støtten fra denne fond er at stille individuel engangsstøtte til rådighed for arbejdstagere, der er blevet afskediget
som følge af globaliseringen eller den globale finansielle og økonomiske krise, med det formål at hjælpe dem
med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Erminia Mazzoni (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg støttede den pågældende betænkning, da jeg er overbevist om,
at det er vigtigt, at procedurerne i forbindelse med Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
bliver mere dynamiske.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning af 20. maj 2010 skal der anvendes 1 110 000 EUR
til finansiering af kontrol- og overvågningsaktiviteter, men primært til finansiering af informationstiltag og
teknisk og administrativ bistand i forbindelse med medlemsstaternes og arbejdsmarkedsparternes anvendelse
af midlerne. Det er af afgørende betydning at give klare oplysninger, hvis procedurefristerne skal reduceres,
og det er ligeledes afgørende at udstyre EU med instrumenter, der kan bringe EU tættere på borgerne, hvis
der skal være åbenhed og klarhed. Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev desuden udvidet pr.
1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af
den finansielle og økonomiske krise, hvilket gør fonden endnu mere relevant og nødvendig.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU er et område med solidaritet, og Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (EGF) er oprettet på denne baggrund. Denne støtte er afgørende for at hjælpe de arbejdsløse
og ofrene for udflytning af virksomheder som følge af globaliseringen. Et stigende antal virksomheder flytter
for at drage fordel af lavere lønomkostninger i en række lande, især Kina og Indien, ofte til skade for lande,
der respekterer arbejdstagernes rettigheder. Globaliseringsfonden har til formål at hjælpe arbejdstagere, der
er ofre for udflytning af virksomheder, og den spiller en grundlæggende rolle med hensyn til at lette disse
arbejdstageres fremtidige adgang til ny beskæftigelse. Det er derfor også nødvendigt at vurdere denne
støttemekanismes effektivitet. Kommissionen har derfor anmodet om anvendelse af Globaliseringsfonden
til dækning af sine administrative omkostninger i forbindelse med det forberedende arbejde med henblik på
midtvejsevalueringen af Globaliseringsfondens funktionsmåde. Det vil omfatte undersøgelser af anvendelsen
af Globaliseringsfonden og genindslusningen af arbejdstagere på arbejdsmarkedet, etablering af netværk
mellem kompetente aktører i medlemsstaterne på dette område og udveksling af bedste praksis samt
ajourføring og udvikling af webstedet.

Aldo Patriciello (PPE), skriftlig. – (IT) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til
formål at yde hurtig bistand til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af strukturelle ændringer i
verdenshandelsmønstrene.

Den 24. april 2010 vedtog Kommissionen et nyt forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden.
Forslaget vedrører frigivelsen af 1 110 000 EUR fra fonden til finansiering af Globaliseringsfondens
hovedaktiviteter, dvs. overvågning og undersøgelser af sagsbehandlingen, oprettelse af en videnbase,
udveksling af oplysninger og erfaringer mellem medlemsstater og EU-eksperter fra Globaliseringsfonden,
afholdelse af seminarer og videreudvikling af Globaliseringsfondens websted og publikationer på alle EU-sprog.

Anvendelsen af fonden kan efter min mening kun hilses velkommen, da den tilskynder medlemsstaterne til
at gøre brug af de muligheder, der ligger i Globaliseringsfonden, navnlig til fordel for arbejdstagere. Jeg mener,
at det er meget nyttigt at oprette en videnbase, da den vil være et bindeled mellem medlemsstaterne og således
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tilskynde dem til at samarbejde og lade sig inspirere af lande, der har større erfaring på området. Endelig
mener jeg, at det er opmuntrende, at medlemsstaterne bistås af en ekspertgruppe i denne proces, og jeg håber,
at der vil ske en yderligere udvikling på dette område med henblik på et fremtidigt EGF-projekt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Betænkningen vedrører anvendelse af 1 110 000 EUR
fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til finansiering af teknisk bistand på
Kommissionens initiativ. Ifølge Kommissionens forslag skal dette beløb bruges til at dække udgifterne til
følgende aktiviteter: aktiviteter med henblik på en midtvejsevaluering af Globaliseringsfonden (artikel 17)
– overvågning og undersøgelser af sagsbehandlingen, oprettelse af en videnbase, udveksling af oplysninger
og erfaringer mellem medlemsstaternes og Kommissionens eksperter og revisorer, etablering af netværk,
tilrettelæggelse af møder for Globaliseringsfondens ekspertgruppe af kontaktpersoner, afholdelse af seminarer
om anvendelsen af Globaliseringsfonden såvel som informationstiltag (artikel 9) og videreudvikling af
Globaliseringsfondens websted og publikationer på alle EU-sprog. Betænkningen blev vedtaget i
Budgetudvalget uden forhandling. De Grønne støttede betænkningen.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Mange mennesker er blevet arbejdsløse eller underbeskæftigede
som følge af det nylige finansielle jordskælv. Det er godt, at EU er baseret på princippet om solidaritet. Siden
oprettelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i 2006 er der blevet indgivet
næsten 30 ansøgninger til et samlet beløb på 154 mio. EUR, og der er blevet ydet støtte til 33 000 arbejdstagere
i hele Europa. En lang række forskellige sektorer er blevet omfattet af denne bistand, herunder
computerindustrien, mobiltelefonindustrien og automobilindustrien.

De baltiske lande blev meget hårdt ramt af den finansielle krise. Mellem oktober 2008 og juli 2009 mistede
over 1 600 arbejdstagere i litauiske byggefirmaer deres arbejde. Halvdelen fandt ikke et nyt job eller gik på
pension og skulle således have bistand. De fleste omkostninger dækkes af Globaliseringsfonden, og de
resterende omkostninger dækkes af den litauiske beskæftigelsesfond. Jeg vil gerne takke Globaliseringsfonden,
der har ydet bistand på et meget velovervejet og socialt ansvarligt grundlag. Jeg vil gerne fremhæve et konkret
eksempel. Frem til maj 2009 mistede 651 arbejdstagere ansat i den litauiske virksomhed AB Snaigė (producent
af køleudstyr) og hos to af virksomhedens leverandører deres arbejde over en periode på fem måneder. Det
havde en direkte indvirkning på arbejdstagerne og deres familier samt på byen Alytus, hvor Snaigė er
beliggende. På denne baggrund blev en stor del af EGF-midlerne øremærket til arbejdstagerne. De tildelte
midler vil give arbejdstagerne mulighed for at finde arbejde og studere og videreuddanne sig.

Betænkninger: Barbara Matera (A7-0180/2010, A7-0181/2010, A7-0179/2010)

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Globaliseringsfonden blev oprettet for at hjælpe arbejdstagere, der er
blevet ramt af globaliseringen. Kommissionen har vedtaget en række forslag om anvendelse af fonden for
at hjælpe Irland og Spanien. Jeg vil gerne understrege, at reelle sager, hvor disse midler er nødvendige, generelt
er af ekstremt hastende karakter, og procedurerne for anvendelse af fonden bør således være så effektive og
hurtige som muligt. Jeg er på denne baggrund enig i ordførerens konklusioner og har derfor stemt for
betænkningen.

Betænkninger: Barbara Matera (A7-0180/2010, A7-0181/2010, A7-0179/2010, A7-0178/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
(EGF) er af afgørende betydning for genindslusningen af arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af
den globale økonomiske og finansielle krise.

EU-institutionerne har ydet et væsentligt bidrag til den økonomiske genopretning i de lande, der er hårdest
ramt.

Jeg opfordrer på ny medlemsstaterne til at samarbejde om en hurtig og fleksibel anvendelse af
Globaliseringsfonden på grundlag af forenklede procedurer, der sikrer en hurtig indsats over for de
arbejdstagere, der er blevet hårdest ramt af den nuværende økonomiske nedtur.

Betænkning: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

Sonia Alfano (ALDE), skriftlig. – (IT) Ifølge en undersøgelse offentliggjort af regionen Sicilien i slutningen
af 2009 mener 75 % af borgerne, at EU-midlerne ikke har nogen positiv indvirkning overhovedet eller kun
meget ringe indvirkning. I betragtning af at 51 % af de midler, der var øremærket til Sicilien i
programmeringsperioden 2000-2006, i henhold til Revisionsretten ikke blev udnyttet, og at der blev
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konstateret uregelmæssigheder i forbindelse med anvendelsen af en stor del af midlerne, er det let at forstå
den stort set manglende tillid i befolkningen.

Jeg støtter derfor fuldt ud min kollegas betænkning. Tilliden til institutionerne kan kun genskabes gennem
fuld åbenhed med henblik på at sikre, at offentligheden får kendskab til den effektive anvendelse af offentlige
midler. Alle borgere skal have adgang til oplysninger om, hvem der har fået tildelt midler, og frem for alt til
hvilket formål, og de skal også have mulighed for at følge alle faserne fra programmering til gennemførelsen
af tiltag.

At give europæiske borgere mulighed for at overvåge EU-midler er ikke kun et grundlæggende udtryk for
den demokratiske proces, men modvirker også enhver form for omdirigering af disse offentlige midler. Jeg
vil gerne minde om, at åbenhed ikke udelukkende handler om offentliggørelse af dokumenter. Det er kun
det første skridt. Oplysningerne skal være let tilgængelige og forståelige. I modsat fald vil offentliggørelsen
blot være en teknisk øvelse, der ikke sikrer nogen form for demokratisk kontrol.

Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, hvori der slås til lyd for en
samordnet og direkte tilgang til tværregional udveksling af bedste praksis med henblik på at give de aktører,
der er involveret i gennemførelsen af samhørighedspolitikken, mulighed for at trække på hinandens erfaring.
Jeg mener, at det er af afgørende betydning, at de aktører, der er involveret i gennemførelsen af
samhørighedspolitikken, har fokus på projektstyring, hvis vi skal forbedre og lette forvaltningen.
Medlemsstaterne bør decentralisere gennemførelsen af samhørighedspolitikken for at sikre en velfungerende
forvaltning på flere niveauer i overensstemmelse med principperne om partnerskab og subsidiaritet. Jeg
glæder mig over udarbejdelsen af en forenklet revisionsvejledning, navnlig vedrørende støtteberettigelse,
finansieringsteknik og finansiel rapportering.

Jeg vil gerne understrege, at potentielle støttemodtagere støder på en række hindringer i forbindelse med
anvendelsen af strukturfondene, herunder store bureaukratiske byrder, for mange komplekse regler, manglende
gennemsigtighed i beslutningstagningsprocessen og samfinansieringsreglerne og forsinkede betalinger. Hvis
disse hindringer skal overvindes, skal der fastlægges langsigtede kriterier for projekter, der samfinansieres
gennem strukturfondene, og der skal udvikles særlige foranstaltninger og nye kvalitative indikatorer for
regioner med særlige geografiske karakteristika som f.eks. regionerne i den yderste periferi.

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg støtter hr. Winklers holdning, og jeg stemte for en revision
af Fællesskabets innovationspolitik. Jeg er navnlig enig i ønsket om at udvikle en strategi med et bredt sigte,
der ikke kun omfatter teknologiske innovationer, men også administrative, organisatoriske og sociale
innovationer. Jeg mener i denne forbindelse, at det er meget vigtigt at inddrage den finansielle verden og små
og mellemstore virksomheder i fastlæggelsen af foranstaltninger til fremme af innovation og at have fokus
på politiske og økonomiske mål på regionalt plan.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg brød mig overhovedet ikke om den oprindelige version af Michail
Tremopoulos' initiativbetænkning. Jeg indgav derfor 10 ændringsforslag med henblik på at dreje betænkningen
i en anden retning. Det lykkedes bl.a. således mig og mine kolleger i Det Europæiske Folkepartis Gruppe
(Kristelige Demokrater) at genindsætte fransk og tysk som arbejdssprog på linje med engelsk, at begrænse
oplysningskravene til oplysninger af reel nytteværdi og fortsat gå ud fra, at EU-midlerne er blevet korrekt
anvendt. Anvendelsen af midlerne skal ganske rigtigt være mere gennemsigtig, men det bør ikke være en
undskyldning for at gøre procedurerne for tildeling af EU-midler alt for langsommelige. Takket være vores
indgreb vil de europæiske borgere få adgang til yderligere oplysninger om anvendelsen af EU-midler, men
det vil ikke øge bureaukratiet. Jeg stemte derfor for den ændrede version af denne betænkning.

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for initiativbetænkningen udarbejdet af min græske
kollega Michail Tremopoulos om åbenhed i regionalpolitikken og finansieringen heraf. Jeg glæder mig over
det europæiske åbenhedsinitiativ (ETI) vedtaget af Kommissionen med det formål at forbedre
gennemsigtigheden, åbenheden og ansvarligheden i EU’s forvaltning. Jeg er enig i, at der er behov for retsregler
og gennemførelsesbestemmelser, der sikrer, at procedurerne er gennemskuelige, giver bedre adgang til
strukturfondene for potentielle støttemodtagere og mindsker deltagernes administrative byrder.
Forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne skal åbent fremlægge alle faser af projekter, der er finansieret
med midler fra strukturfondene. Jeg er sikker på, at medlemmerne af Europa-Parlamentet vil blive underrettet
om og inddraget i gennemførelsen af projekter i deres valgkredse.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning. En effektiv anvendelse af
struktur- og samhørighedsfondene er en forudsætning for økonomisk vækst og jobskabelse. Det europæiske
åbenhedsinitiativ skal gennemføres fuldt ud for at sikre gennemsigtighed i anvendelsen af midler. Der er i
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øjeblikket ikke tilstrækkelige oplysninger om Kommissionens afgørelser om at yde støtte til større projekter.
Medlemsstaterne informerer også offentligheden om modtagerne af EU-støtte på forskellige niveauer. Jeg
mener, at der skal være åbenhed på alle niveauer, da det er i overensstemmelse med forenklingen af
procedurerne for tildeling af støttemidler fra strukturfondene og giver mulighed for offentlig deltagelse i en
debat om, hvordan offentlige midler anvendes, hvilket er afgørende for en effektiv anvendelse af EU-midlerne.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Den økonomiske og finansielle krise har i dag ramt alle sektorer på
vilkårlig vis, og landbrugssektoren er ingen undtagelse, og den har behov for kraftig økonomisk støtte og
åbenhed.

Tremopoulos-betænkningen følger op på Kommissionens meddelelse om det europæiske åbenhedsinitiativ,
og der stilles forslag, der har til formål at fremme adgangen til oplysninger om støttemodtagere såvel som
åbenhed under delt forvaltning og i partnerskaber. Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at flere
oplysninger og frem for alt enklere oplysninger kan bringe EU's komplekse samhørighedspolitik tættere på
erhvervslivet.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Det europæiske åbenhedsinitiativ blev lanceret i 2005,
hvor det blev vedtaget af Kommissionen. Blot et år senere blev der offentliggjort en grønbog med det formål
at forbedre gennemsigtigheden, åbenheden og ansvarligheden i EU’s forvaltning. Ræsonnementet bag
vedtagelsen af disse dokumenter var de europæiske borgeres grundlæggende ret til at vide, hvem der modtager
EU-midler. De yder alle i større eller mindre grad et finansielt bidrag til disse projekter.

Det er almindelig praksis blandt internationale finansielle institutioner at offentliggøre oplysninger på
internettet om større projekter, før beslutningen om deres finansiering træffes. Kommissionen udgør en
undtagelse indtil videre, selv om der ikke er nogen god grund til, at Fællesskabets udøvende instans anvender
ringere åbenhedsstandarder. I lyset heraf er Parlamentets opfordring til Kommissionen om at offentliggøre
onlineoplysninger i god tid for at sikre direkte adgang til dokumentationen om EU-midler helt i
overensstemmelse med den åbenhedspolitik, der er blevet vedtaget på EU-plan. Det er vigtigt, at der ikke
kan sættes spørgsmålstegn ved projekter, der godkendes af Kommissionen, og at offentligheden informeres
om disse projekter helt fra de første faser, hvor støtteansøgningen indgives.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Åbenhed omkring tildelingen af strukturfondsmidler,
navnlig gennem efterfølgende offentliggørelse af oplysninger om modtagerne af midler, titlerne på
operationerne og støttebeløbet med offentlige midler til hver operation, er et centralt aspekt i drøftelsen af
anvendelsen af offentlige EU-midler.

Der hersker navnlig usikkerhed omkring definitionen af "støttemodtagere" og omkring, hvilket støttebeløb
med offentlige midler udbetalt til en støttemodtager (forpligtede beløb eller reelt udbetalte beløb), der skal
offentliggøres.

Jeg glæder mig over henstillingerne i denne betænkning, der bidrager til at øge den gensidige tillid mellem
alle aktører, hvilket vil resultere i en bedre udnyttelse af EU-midlerne.

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Borgerne og forskellige organer har adgang til en lang række EU-midler.
Mange klager over, at procedurerne for tildeling af disse midler er komplicerede og alt for bureaukratiske.
Der bør være klarere oplysninger om procedurerne for tildeling af disse midler og større åbenhed omkring
anvendelsen af midlerne. Jeg er enig i ordførerens konklusioner og stemte således for denne betænkning.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for de foreslåede foranstaltninger i denne betænkning, da jeg
mener, at åbenhed er en afgørende forudsætning for opfyldelsen af alle overordnede politiske mål, herunder
navnlig på samhørighedsområdet.

På grund af forskellene i præsentationen og i betingelserne for adgang til oplysningerne, der skyldes de
åbenlyse forskelle mellem medlemsstaternes og forvaltningsmyndighedernes fortolkning af minimumskravene
i det europæiske åbenhedsinitiativ, er det ikke muligt at foretage en fuldstændig sammenligning på EU-plan.
Jeg glæder mig derfor meget over indførelsen af klarere bestemmelser om offentliggørelse af oplysninger
om støttemodtagere under delt forvaltning. Mindskelse af bureaukratiet, forenkling af procedurerne for
tildeling af støttemidler og øget kontrol med den økonomiske forvaltning er positive skridt.

Jeg mener også, at forslaget om, at medlemsstaterne skal sikre tosprogede versioner af offentliggjorte
oplysninger om procedurerne for tildeling af støttemidler, er en god idé.
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Endelig mener jeg, at Kommissionen bør foregå med et godt eksempel og anvende en praksis, der fremmer
åbenhed, navnlig i forbindelse med tildeling af EU-støtte til større projekter. Ingen forstår, hvorfor
Kommissionens åbenhedsstandarder fortsat er ringere end f.eks. Investeringsbankens eller Verdensbankens
på dette område.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om åbenhed i regionalpolitikken og
finansieringen heraf for at sikre større kontrol med anvendelsen af offentlige midler. Ud over de nuværende
minimumskrav er det tvingende nødvendigt at sikre, at de fortegnelser over modtagere af støttemidler fra
strukturfondene, der offentliggøres på Kommissionens websted, indeholder yderligere oplysninger for at
fremme gennemsigtigheden, f.eks. oplysninger om beliggenhed, korte beskrivelser af godkendte projekter,
støtteformer og en beskrivelse af projektdeltagere.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Regionalpolitikken og Samhørighedsfonden er af grundlæggende betydning
for princippet om solidaritet mellem medlemsstaterne. Det er afgørende, at midlerne på dette område
anvendes effektivt og målrettet, og at de bidrager til udviklingen af de områder, der får tildelt disse midler.
Medlemsstaterne har et stort ansvar for at sikre gennemsigtighed i anvendelsen af disse midler, og anvendelsen
af sanktioner i tilfælde af dårlig forvaltning vil mindske forskellene i EU.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I lyset af Europas størrelse og regionale mangfoldighed og
betydningen af EU-institutionernes troværdighed stemte jeg for, da jeg mener, at udveksling af oplysninger
til offentligheden og standardiseringsprocedurer er afgørende for at sikre den nødvendige åbenhed i
gennemførelsen og finansieringen af regionalpolitikker med henblik på at sikre økonomisk og social
samhørighed og et mere retfærdigt Europa. Jeg vil også gerne understrege, at det ikke bør medføre mere
bureaukrati at sikre overholdelsen af fælles regler og offentliggøre oplysninger om offentlige investeringer.
Jeg mener rent faktisk, at det er vigtigt at reducere bureaukratiet for at øge de europæiske politikkers åbenhed
og effektivitet.

Lorenzo Fontana (EFD), skriftlig. – (IT) Åbenhed i regionalpolitikken og finansieringen heraf er særlig
følsomme spørgsmål, der har stor interesse for det område, jeg repræsenterer.

I henhold til rammerne for samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 falder regionen Veneto og de
øvrige regioner i det nordlige og centrale Italien under mål 2 "Regional konkurrenceevne og beskæftigelse",
der har fået tildelt 16 % af de tilgængelige midler. De fleste midler (83 %) er blevet tildelt til regioner med
udviklingsefterslæb, herunder regionerne i Syditalien.

Jeg er enig med ordføreren i, at Kommissionens europæiske åbenhedsinitiativ (ETI) skal understøttes af fælles
referenceparametre for at sikre samme åbenhed. Vi kan forebygge spild og uigennemskuelige procedurer
ved at definere den form for dokumentation, der skal være adgang til, sikre adgang til denne dokumentation,
navnlig i forbindelse med "større projekter", og fastlægge et fælles præskriptivt format. Indførelsen af klare
og mere detaljerede fælles regler, der vel at mærke ikke svækker den administrative effektivitet, vil belønne
de dydige regioner og straffe de regioner, der ikke definerer deres krav og projekter tilstrækkelig nøjagtigt.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Tremopoulos-betænkningen tager udgangspunkt i idéen om,
at åbenhed er en forudsætning for opfyldelsen af samhørighedspolitikkens mål, og jeg støtter fuldt ud
opfordringerne til at sikre større åbenhed i regionalpolitikken. Medlemsstaterne opfordres ligeledes til at
involvere regionale og lokale myndigheder fuldt ud i gennemførelsespolitikker, og jeg er sikker på, at den
skotske regering vil involvere alle Skotlands regioner fuldt ud i disse spørgsmål, når Skotland er blevet
uafhængig.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Offentliggørelsen af oplysninger om modtagerne af EU-støttemidler
er en hjørnesten i det europæiske åbenhedsinitiativ (ETI). Jeg mener, at kravet i finansforordningen om, at
medlemsstaterne skal oplyse, hvordan EU-midler under delt forvaltning anvendes, især ved hjælp af
efterfølgende offentliggørelse af oplysninger om støttemodtagerne, er tilstrækkeligt. Kommissionen begrænser
sin rolle til at foreslå en fælles vejledende standard for offentliggørelse af oplysninger og til via
Generaldirektorat for Regionalpolitiks websted at give borgerne i EU links til medlemsstaternes
internetadresser, hvor de ønskede oplysninger om modtagere af støtte fra Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden offentliggøres. Når de ovennævnte fondes aktiviteter
finder sted under "delt forvaltning", henhører disse links og deres indhold under medlemsstaternes eneansvar
og er baseret på oplysninger fra forvaltningsmyndighederne. På grund af forskellene i præsentationen og i
betingelserne for adgang til oplysningerne er det ikke muligt at foretage en fuldstændig sammenligning på
EU-plan. Jeg støttede derfor Europa-Parlamentets opfordring til at gøre medlemsstaternes databaser fuldt

15-06-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA58



ud søgbare og kompatible, således at det er nemmere at få et overblik over de tilgængelige oplysninger på
EU-niveau og sikre, at de indsamlede data præsenteres og forvaltes på en struktureret, sammenlignelig måde
for at sikre, at de bliver fuldt anvendelige. Gennemførelsen af disse forslag vil styrke det europæiske
åbenhedsinitiativ.

Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. – (PL) Jeg værdsætter Kommissionens og Parlamentets indsats for at
sikre åbenhed i regionalpolitikken og finansieringen heraf. Denne sektor tegner sig for hovedparten af
udgifterne på EU's budget, og skatteyderne har således krav på at vide, hvordan deres penge anvendes, og de
bør have ubegrænset adgang til denne viden.

Jeg håber også, at disse foranstaltninger vil resultere i nye regler og offentliggørelse af yderligere oplysninger
på baggrund af erfaringsudveksling, således at gennemførelsesprocedurerne bliver enklere og mere
gennemsigtige.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Med henblik på at bringe EU's institutioner og agenturer
tættere på de borgere, som de betjener, og at sætte fokus på deres bidrag til social og økonomisk samhørighed
og bæredygtig udvikling i Europa, er en af EU's grundlæggende udfordringer at øge åbenheden i EU.

Jeg stemte for denne betænkning, da jeg støtter Kommissionens bestræbelser på at fremme en fælles,
underbygget standard for offentliggørelse af oplysninger om modtagerne af fællesskabsmidler. Det vil give
os mulighed for at udjævne forskellene mellem medlemsstaterne, hvad angår offentliggørelse af disse
oplysninger. Det vil give os mulighed for at få et fuldstændigt overblik over indberettede data på europæisk
plan, og vi vil samtidig fremstå mere troværdige og ansvarlige i de europæiske borgeres øjne.

Iosif Matula (PPE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at der navnlig er behov
for åbenhed i regionalpolitikken med henblik på at øge potentielle støttemodtageres adgang til databasen
inden for rammerne af det europæiske åbenhedsinitiativ (ETI). Jeg mener, at det er afgørende at involvere de
lokale og regionale myndigheder i bestræbelserne på at sikre åbenhed i regionalpolitikken, da de skal varetage
en dobbeltrolle på dette område. På den ene side vil de drage fordel af det europæiske åbenhedsinitiativ ved
at fremme størst mulig adgang til denne database over støttemodtagere og således få adgang til konkrete
eksempler på bedste praksis inden for regional finansiering. De lokale og regionale myndigheder vil samtidig
spille en afgørende rolle med hensyn til at fremme denne database på bedst mulige måde, således at
oplysningerne er så let tilgængelige som muligt for borgerne.

Der skal også indføres systemer til måling af adgangen til ETI-databasen for at give os det klarest mulige
billede af, i hvilket omfang der er adgang til oplysningerne i denne database. Hvis det konstateres, at en
database kun anvendes i begrænset omfang, skal de relevante forvaltningsmyndigheder søge mere effektive
metoder til fremme af anvendelsen af databasen.

Erminia Mazzoni (PPE), skriftlig. – (IT) Sporbarheden af støttemodtagere, tildelte midler og projekter er et
afgørende aspekt i instrumenterne om anvendelse af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden med henblik på at sikre åbenhed omkring udgifter. Et
gennemsigtigt system optimerer investeringerne og reducerer udgifterne. I lyset af dette aspekts betydning
bør vi iværksætte yderligere sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af kommunikations- og
offentliggørelsesforpligtelserne, fremme et mere tidssvarende og funktionelt netværkssystem mellem
forvaltningsmyndighederne, definere et fælles grundlag for standardisering af de enkelte medlemsstaternes
praksis og skabe forbindelse mellem offentliggørelse, overvågning og revision. Disse tiltag bør indarbejdes
i pakken af foranstaltninger til bekæmpelse af krisen. Parlamentet stillede et lignende forslag i forbindelse
med afstemningen om Kommissionens årsrapport om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser
og bekæmpelse af svig, idet kravet om gennemsigtige procedurer forebygger misbrug.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Gennemsigtighed i anvendelsen af fællesskabsmidler og offentliggørelse
af oplysninger om modtagerne af EU-støttemidler er et centralt aspekt i det europæiske åbenhedsinitiativ
(ETI). Denne offentliggørelse gør det muligt at vurdere anvendelsen af offentlige midler, hvilket er afgørende
for et velfungerende demokrati og en forsvarlig forvaltning af stadig færre midler. I denne krisetid har vi
imidlertid brug for andre mekanismer, der sikrer større åbenhed, navnlig forhåndsoplysninger om
Kommissionens afgørelser om at yde støtte til større projekter. Det er derfor meget vigtigt at videreudvikle
alle eksisterende mekanismer, der øger åbenheden om alle modtagere af EU-midler. Derfor stemte jeg, som
jeg gjorde.
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Miroslav Mikolášik (PPE), skriftlig. – (SK) Offentliggørelsen af oplysninger om projekter, der finansieres
med EU-midler, giver helt klart borgerne i medlemsstaterne mulighed for at deltage i debatten om en bedre
udnyttelse af offentlige midler.

En forudsætning for større åbenhed er efter min opfattelse indførelse af klare regler om offentliggørelse af
oplysninger, der imidlertid ikke må medføre en alt for stor administrativ byrde for potentielle støttemodtagere,
der i forvejen kæmper med de komplicerede administrative krav.

Det ville være meget glædeligt, hvis offentliggørelsen af onlineoplysninger om større projekter var rettidig,
gav direkte adgang til projektdokumentation, herunder navnlig vurderinger af virkningerne på miljøet, som
de berørte parter ofte tager let på eller endog omgår. Civilsamfundet ville i så fald have mulighed for at give
udtryk for deres holdning på Kommissionens websted og således bidrage til den demokratiske kontrol og
øge projekternes kvalitet.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Det europæiske åbenhedsinitiativ blev lanceret for en række år siden,
men der er ikke sket store fremskridt. Offentliggørelsen af modtagerne af landbrugsstøtte har f.eks. afsløret,
at disse midler ofte tildeles store virksomheder, kongehuse o.l. Hvis EU mener det alvorligt med åbenhed,
skal denne åbenhed også gennemføres konsekvent i beslutningsprocessen. Som altid er åbenhedsdirektivet
i det store og hele blot tomme ord, og jeg undlod derfor at deltage i afstemningen.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) Det er vigtigt at indsamle oplysninger om den konkrete anvendelse
af offentlige støttemidler og om de konkrete støttemodtagere, og det bør vi også gøre. Det må imidlertid
ikke bevirke, at Kommissionen får så vidtrækkende beføjelser, at medlemsstaterne f.eks. ikke længere selv
kan vælge deres egne projekter og partnere. Jeg har derfor undladt at deltage i afstemningen.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Finansiel gennemsigtighed i offentlige institutioner er
grundlaget for et moderne demokrati. Borgerne skal have adgang til oplysninger om, hvordan hver eneste
euro bruges – da hver eneste euro kommer fra skatteyderne. Det er tydeligt, at vi nu ser de første virkninger
af det europæiske åbenhedsinitiativ, der blev vedtaget af Kommissionen i 2005. Det glæder mig. Der er
imidlertid langt igen. Jeg er ked af, at Kommissionens åbenhedsstandarder i forbindelse med gennemførelsen
af regionalpolitikken er ringere end i andre institutioner, herunder navnlig Den Europæiske Investeringsbank.
Der er ingen grund til, at det fortsat skal være sådan. Jeg er enig med ordføreren, der udtrykker tilfredshed
med de fremskridt, der er sket med hensyn til den samfundsmæssige kontrol med fordelingen af midler til
opfyldelse af regionalpolitiske mål. Jeg glæder mig også meget over, at der i beslutningen lægges vægt på
inddragelsen af civilsamfundsorganisationer i samhørighedspolitikkens programmeringssystem. Jeg er sikker
på, at de foranstaltninger, der foreslås i beslutningen, vil bidrage til at øge programmernes effektivitet og
EU-samhørighedspolitikkens legitimitet. Jeg besluttede derfor at støtte beslutningen.

Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for Tremopoulos-betænkningen om foranstaltninger
til fremme af den europæiske regionalpolitiks effektivitet og åbenhed. Hvis vi ønsker at sikre bedre adgang
til strukturfondene for potentielle modtagere af støttemidler fra strukturfondene, er det efter min opfattelse
nødvendigt at lempe de administrative krav i forbindelse med støtteansøgningerne og gøre procedurerne
for tildeling af EU-midler mere gennemskuelige. Hvis retsreglerne og gennemførelsesbestemmelserne
præciseres og forenkles, vil denne EU-finansiering blive mere effektiv. Jeg mener også, at det er afgørende,
at borgerne får adgang til flere oplysninger om gennemførelsen af EU-projekter, navnlig projekter finansieret
med strukturfondsmidler. Jeg er derfor enig i, at Kommissionen skal give borgerne adgang til flere oplysninger
om både gennemførte og igangværende større projekter finansieret med disse midler.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jeg vil gerne ønske min græske kollega fra De Grønne,
Michail Tremopoulos, tillykke med vedtagelsen i dag af hans betænkning om åbenhed i regionalpolitikken
og finansieringen heraf. Afstemningsresultatet, 629 stemmer for og kun 6 stemmer imod, viser, at han har
udarbejdet en fremragende betænkning.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg støttede og stemte for
Tremopoulos-betænkningen, hvori Kommissionen og de nationale forvaltningsmyndigheder opfordres til
at sikre større åbenhed i tildelingen og anvendelsen strukturfondsmidler. Det er vigtigt, at vi råder over
sammenlignelige oplysninger om forvaltningen af midlerne i hele EU, således at de projektansvarlige og
borgerne kan få kendskab til EU's finansieringsprioriteter, hvilke aktører, der allerede har fået tildelt midler,
hvordan midlerne er blevet anvendt, og procedurerne og fristerne for de forskellige projekter. Formålet er
at give potentielle støttemodtagere større kendskab til disse midler og overvåge deres anvendelse mere
effektivt. Det er imidlertid vigtigt, at det ikke kammer over, således er der stilles for store krav om åbenhed,
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og forvaltningsmyndighederne og de projektansvarlige overbebyrdes med irrelevante og ineffektive
oplysningskrav, der virker imod hensigten. Derfor stillede jeg sammen med mine kolleger fra UMP i
Regionaludviklingsudvalget en række ændringsforslag til den oprindelige tekst for at sikre, at målet om
åbenhed ikke blev nået på bekostning af samhørighedspolitikkens mål om forenkling, da der netop bør være
fokus på disse to vigtige spekter – forenkling og synlighed – i samhørighedspolitikken.

Nicole Sinclaire (NI), skriftlig. – (EN) Jeg stemte imod denne betænkning, ikke fordi jeg er imod åbenhed,
så langt fra. Jeg er et af de få britiske medlemmer, der har reviderede regnskaber, og går således ind for større
åbenhed. Denne afstemning er imidlertid typisk for EU, der foregiver at gå ind for åbenhed og samtidig
indfører mere bureaukrati på skatteydernes bekostning. Mine vælgere fortjener bedre.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Det understreges i denne betænkning, at åbenhed bør indføres som et
ledende princip på tværs af alle sektorer i programmerings- og beslutningstagningsprocesserne på
samhørighedsområdet, og der stilles en række tekniske og administrative forslag, der har vist sin nytte som
redskab til fremme af regionalpolitikkens effektivitet. Ud over en større udbredelse af oplysninger om
støttemodtagere, mindre bureaukrati og hurtigere procedurer er formålet med dokumentet, som jeg støttede,
at sikre åbenhed i partnerskabet mellem regionerne, medlemsstaterne og EU.

I lyset heraf understreges det i et ændringsforslag, som jeg har været med til at stille, at der skal stilles mere
målrettede og regelmæssige og rettidige oplysninger til rådighed for partnerorganisationer, især gennem
mere teknisk bistand og kursusarrangementer. Det er uden tvivl nyttigt for partnerne i de mest fjerntliggende
regioner i EU, herunder regionerne i den yderste periferi.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Jeg vil gerne understrege, at åbenhed er et meget vigtigt aspekt
for et land som mit, Litauen. EU-midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden har været med til at
forme Litauens økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling, og sådan vil det også være i nogen tid
fremover. Det er derfor vigtigt, at borgerne får adgang til oplysninger og mulighed for at få indflydelse på
tildelingen af disse midler. Hvis dette skal ske, skal samfundet inddrages. Samfundet kan inddrages på forskellig
måde i beslutningsprocessen – i tildelingen og anvendelsen af EU-midler. En større inddragelse af samfundet
vil mindske korruptionen og sikre en mere effektiv anvendelse af midlerne, hvilket navnlig er vigtigt i et land
som Litauen. Det er også vigtigt, at der offentliggøres oplysninger om modtagerne af EU-midler. Det vil
fremme debatten om anvendelsen af offentlige midler i de enkelte lande, hvilket er et af de grundlæggende
principper i en velfungerende demokratisk stat. Jeg vil også gerne understrege nødvendigheden af at involvere
regionale og lokale myndigheder og frem for alt almindelige borgere. I betænkningen henvises der kort til
en omfattende internetplatform, der vil gøre det nemmere at gennemgå og få et bedre overblik og eksisterende
fonde. Det er et godt udgangspunkt, men der skal gøres mere for at involvere borgere fra forskellige
samfundslag – rige og fattige, borgere fra store byer og små landsbyer. Civilsamfundet og ikkestatslige
organisationer kan også medvirke til at fremme programmernes effektivitet og øge ansvarliggørelsen.

Kerstin Westphal (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg vil gerne på vegne af S&D-Gruppen give udtryk for vores
generelle støtte til denne betænkning. Det er vigtigt, at Europa-Parlamentet arbejder for større åbenhed i
regionalpolitikken, men vi er imod de såkaldte "naming and shaming"-procedurer, der henvises til i
betænkningens punkt 16. Vi er helt sikkert enige i, at kommunikations- og oplysningskravene skal strammes
op, men målet om større åbenhed – som vi også støtter – bør ikke nås med de forkerte midler. Vi er bange
for, at anvendelsen af "naming and shaming"-procedurerne vil resultere i en heksejagt. Kommissionen bør
ikke ophøjes til en moralsk autoritet, der opnår gruppedisciplin ved at pege fingre af de skyldige, gøre dem
til skamme og kritisere dem. Vi er også imod en sådan tilgang, da den kunne komplicere situationen og
afholde medlemsstaterne fra at opfylde kravene. På trods af denne bekymring støtter vi som nævnt ovenfor
de generelle forslag i betænkningen, der efter vores opfattelse er meget nyttig.

Betænkning: Seán Kelly (A7-0190/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Det europæiske projekt blev udtænkt af Europas grundlæggere for
at sikre fred i Europa. Selv om der stadig er spændinger i Nordirland, skal Europa i dag fortsat yde finansiel
bistand for at fremme forsoningen mellem de to befolkningsgrupper, der har været i konflikt i meget lang
tid. EU bør derfor sikre, at der fortsat ydes støtte til særlige projekter, der styrker forbindelserne, således at
der kan skabes varig fred. Da EU-Domstolen af retlige grunde for nylig annullerede forordning (EF) nr.
1968/2006, der var retsgrundlag for disse finansielle bidrag, er medlemmerne af Europa-Parlamentet nødsaget
til at godkende en ny forordning baseret på det rette retsgrundlag. Jeg stemte derfor for denne nye forordning.
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Liam Aylward (ALDE), skriftlig. – (GA) Jeg stemte for denne betænkning om en forlængelse af EU’s finansielle
bidrag til Den Internationale Fond for Irland. EU har indbetalt 15 mio. EUR til fonden i perioden 2007-2010.
EU-finansieringen, der udgør 57 % af den samlede finansiering, er af afgørende betydning for fondens
effektivitet.

Fonden har en positiv indvirkning i både Irland og Nordirland, og den har fremmet og understøttet mange
grænseoverskridende initiativer, siden den blev oprettet i 1986. Fonden har støttet fred og forsoning, den
har fremmet kontakten og øget inddragelsen, og den har bidraget til de økonomiske og sociale fremskridt.
Fonden har haft en klar og betydelig indvirkning i de pågældende samfund, og den har ydet et stort bidrag
til bestræbelserne på at skabe varig fred, navnlig gennem aktiviteter koordineret med aktiviteterne under
Peaceprogrammet i Nordirland og i grænseområderne.

Alain Cadec (PPE), skriftlig. – (FR) Den Internationale Fond for Irland er et godt eksempel på tværnationalt
og internationalt samarbejde. Fonden, der forvaltes af et uafhængigt internationalt organ, er finansieret af
EU, USA, Canada, New Zealand og Australien. Både i Nordirland og Irland fremmer projekterne kontakt,
dialog og forsoning mellem nationalister og unionister. Denne internationale støtte vil imidlertid ophøre
ved udgangen af 2010. Vi bør derfor overveje, hvorledes fondens prioriterede aktiviteter kan finansieres
efter denne dato, navnlig aktiviteter til fremme af de økonomiske og sociale fremskridt og fredsdialogen.

De projekter, der finansieres af Den Internationale Fond for Irland, supplerer allerede indsatsen inden for
EU's Peaceprogram. Det vil være nyttigt at finde ud af, hvad der skal ske med disse projekter, i forbindelse
med EU's kommende budgetplanlægning. Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge, hvorledes
strukturfondene eventuelt kan spille den samme rolle som Den Internationale Fond for Irland, navnlig som
led i opfyldelsen af målet om europæisk territorialt samarbejde.

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) På baggrund af den ustabile situation i Irland gennem mange år blev der
oprettet en fond benævnt IFI med henblik på at sikre økonomisk og finansiel stabilitet i området. I
betænkningen er der fokus på de fremtidige planer for fonden, og der fastlægges en række centrale mål, der
skal tages fat på. Jeg er enig i ordførerens konklusion og stemte således for denne betænkning.

Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – EN Jeg stemte for Kelly-betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om finansielle bidrag fra Den Europæiske Union til Den Internationale Fond for Irland.
Vi bør støtte sådanne tværregionale projekter til fremme af samarbejde og forsoning, navnlig med henblik
på at øge de økonomiske og sociale fremskridt. IFI har haft en nøglerolle i forsoningen mellem de forskellige
befolkningsgrupper, og i denne forbindelse bør EU's centrale rolle anerkendes. Vi kan tage ved lære af de
vellykkede resultater af IFI-initiativerne, der kan bruges andre steder i EU, hvor der er marginaliserede
samfundsgrupper og spændinger.

Jeg vil i denne forbindelse gerne fremhæve anvendelsen af EU-midler til støtte for IFI-projektet "Fodbold for
fred". Vi bør værdsætte et initiativ, der fremmer forsoning og gensidig forståelse mellem unge gennem sport.
Man bør ikke undervurdere sport som et redskab til at styrke den enkelte og bekæmpe social udstødelse.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Fredsprocessen i Nordirland er et eksempel på en succes, der med rette er
blevet støttet og fortsat bør støttes af EU-institutionerne. Som det er tilfældet med europæisk integration,
kan stabiliteten i postkonfliktsituationer som denne fremmes ved at etablere en de facto-solidaritet, der
tilskynder til og styrker de grænseoverskridende forbindelserne og forbindelserne mellem forskellige
samfundsgrupper. Jeg håber, at andre dele af EU, der er plaget af separatistisk terrorisme, kan drage erfaringer
af den irske proces, således at de kan udrydde vold og opbygge et samfund, hvor alle føler, at de hører til,
med respekt for loven, traditioner og menneskerettigheder.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for en forlængelse af bidraget til Den Internationale
Fond for Irland, da jeg mener, at det er vigtigt at understrege, at EU's indsats for fred mellem folk og
samfundsgrupper er af afgørende betydning for den økonomiske og sociale udvikling og for borgernes
værdighed og livskvalitet. Irland er et konkret eksempel herpå. EU bør fortsat spille en vigtig rolle i
bestræbelserne på at opretholde fred og udrydde regionale, etniske og kulturelle spændinger og således skabe
grundlag for sociale og økonomiske fremskridt.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Siden oprettelsen i 1986 har Den Internationale Fond for Irland bidraget
til at fremme økonomiske og sociale fremskridt og kontakt, dialog og forsoning mellem nationalister og
unionister i hele Irland. EU skal fortsat støtte fredsprocessen i Irland gennem bidrag til Den Internationale
Fond for Irland, som vi har gjort siden 1989. En forhøjelse af bidraget vil styrke solidariteten mellem
medlemsstaterne og deres borgere, Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.
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Indstilling ved andenbehandling: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Dette var en afstemning ved andenbehandling om forordningen om
et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport. Jeg stemte for det kompromis,
som Parlamentet og Rådet var nået til enighed om. Dette kompromis bør rent faktisk skabe grundlag for en
bedre forvaltning af tildelingen af adgangskapacitet og en bedre styring af de store europæiske
godstogskorridorer. Når forordningen er blevet vedtaget, bør den øge effektiviteten af store
jernbanegodsstrømme i europæiske korridorer og således bidrage til at mindske forureningen fra transport.
Af alle disse grunde stemte jeg for den tekst, som Europa-Parlamentet og Rådet har forhandlet om med
henblik på at nå til enighed ved andenbehandlingen.

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for indstillingen ved andenbehandling udarbejdet af min
rumænske ven, Marian-Jean Marinescu, om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse
af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret
godstransport. Jeg stemte for ændringsforslagene vedrørende opbygning af internationale jernbanekorridorer
for et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport. Jeg støttede også forslaget om
en one-stop-shop. dvs. den af godstogskorridorens ledelsesudvalg etablerede fælles instans, som giver ansøgere
mulighed for på ét og samme sted og på én gang at anmode om tildeling af kanaler på en strækning, der
løber over mindst én grænse.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg støttede denne forordning om opbygning af et europæisk
jernbanenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport. Det er forhåbningen, at gennemførelsen af
forordningen vil skabe merværdi i hele EU, da Europa vil være forbundet via et fælles banenet. Dette vil sikre
en effektiv transport af passagerer og gods mellem europæiske regioner. Der er også blevet fastsat frister for
gennemførelsen af jernbanekorridorerne i forordningen. Der er blevet fastsat en længere frist på fem år for
etableringen af europæiske jernbanespor, hvilket er til fordel for Litauen. I dag, hvor Litauen mærker de
smertelige konsekvenser af den økonomiske krise, er denne afgørelse særlig fordelagtig, da Litauen i lighed
med andre lande, der er hårdt ramt af krisen, har begrænsede økonomiske muligheder for at investere i
projekter til udvikling af jernbanestrukturen i den nærmeste fremtid.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Der ligger et enormt potentiale i godssektoren på EU-plan
i dag, hvor den er i støt vækst. I lyset heraf forekommer det paradoksalt, at stadig færre virksomheder går
ind i jernbanetransport. Jernbanetransport udgør blot 10 % af godstransportmarkedet i EU. Godstogstrafikken
er rent faktisk blevet halveret i forhold til for 20 år siden. Kommissionen anerkendte i 2001, at
jernbanegodstransport spiller en nøglerolle.

Hvidbogen om den europæiske transportpolitik dækkede perioden frem til 2010. Banegodsmarkedet må
nu tage den udfordring op, som det er at forbedre kvaliteten af sin service som følge af manglende tilpasning,
som stiller markedet ringere i konkurrencen med andre transportformer inden for godstransport. Det er
umuligt at forklare nedgangen i jernbanegodstransport, selv om der er blevet gennemført tre jernbanepakker.
De er ikke blevet tilstrækkelig harmoniseret med national lovgivning, og jernbanesystemerne er ikke
sammenkoblet over grænserne. I lyset heraf er formålet med Europa-Parlamentets og Rådets forordning at
gøre jernbanegodstransport mere effektiv ved at fremme harmonisering mellem medlemsstaterne og
infrastrukturforvalterne.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), skriftlig. – (EN) Jeg støttede bestræbelserne på at gøre jernbanegodstransport
mere effektiv på grund af denne transportforms miljøfordele sammenlignet med vejgodstransport. Jeg vil
imidlertid gerne gøre det klart, at jeg er imod den nuværende liberalisering af jernbaner i EU, der er årsag til
fragmenteringen, manglen på investeringer og godstogstrafikkens ineffektivitet i dag. Kompromiset indgået
med Rådet har til formål at forbedre situationen, og jeg stemte derfor for. Det er imidlertid baseret på den
liberalisering, som jeg er stærk modstander af. Denne afstemning vedrører imidlertid ikke deregulering, der
allerede er forankret i traktaten.

Cornelis de Jong (GUE/NGL), skriftlig. – (EN) Jeg støtter alle bestræbelser på at gøre jernbanegodstransport
mere effektiv på grund af denne transportforms miljøfordele sammenlignet med vejgodstransport.

Jeg vil imidlertid gerne gøre det klart, at jeg er imod den igangværende liberalisering af jernbaner i EU, der
er årsag til jernbanegodstransportens fragmentering og ineffektivitet i dag og manglen på investeringer på
dette område.
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Kompromiset indgået med Rådet har til formål at forbedre situationen. Jeg stemte derfor for, selv om det er
baseret på den liberalisering, som jeg er stærk modstander af. Denne afstemning vedrører imidlertid ikke
deregulering, der allerede er forankret i traktaten.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) I forslaget til forordning defineres korridorer for
jernbanegodstransport, med andre ord strækninger, der krydser flere medlemsstater, hvor forvaltningen af
infrastruktur og togdrift koordineres af forvaltere. Forordningen vil skabe reel europæisk merværdi, da den
vil øge gennemsigtigheden i tildelingen og forvaltningen af slottider og fremme tværnational samordning
på alle niveauer, herunder omkring. tilgængelig kapacitet, investeringer, infrastrukturarbejder, operationel
forvaltning. Etableringen af en one-stop-shop for de enkelte korridorer betyder også, at virksomhederne kun
har ét kontaktsted. Det er et symbol på forvaltning af jernbanekorridorer i et europæisk perspektiv. Denne
forordning er således et kraftigt signal om en egentlig europæisk transport- og infrastrukturpolitik. Det er
et afgørende skridt hen imod en hurtigere og mere pålidelig jernbanegodstransport og således et troværdigt
og miljøvenligt alternativ til vejgodstransport over store afstande. En virkelig europæisk tilgang var især
påkrævet, da jernbanegodsmarkedet navnlig er relevant på dette plan.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, der har til formål at bidrage til
opbygningen af et mere konkurrencedygtigt jernbanegodsnet. På grund af udviklingen i transportsektoren
gennem de seneste årtier og den tiltagende åbning af de nationale jernbanemarkeder (der har skabt alvorlige
problemer på grund af manglende harmonisering), er det nødvendigt at gennemføre disse foranstaltninger,
der vil bidrage til at skabe et effektivt distributionsnet mellem EU-medlemsstaterne.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Gennem de seneste årtier har jernbanegodstransportens markedsandel
været støt faldende, og i 2005 udgjorde den blot 10 % af godstransporten. Kommissionen har støttet tanken
om at imødegå denne udfordring mere effektivt. I december 2008 forelagde den et forslag til forordning om
et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport.

I april 2009 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandling af dette forslag og støttede Kommissionens
forslag. Rådet indgik også en politisk aftale om forordninger, om end med en række ændringer. Jeg sætter
ikke spørgsmålstegn ved betydningen af jernbanegodstransport og behovet for europæisk samordning på
dette område, og jeg støtter etableringen af såkaldte godstogskorridorer, men i lyset af den nuværende
økonomiske og finansielle situation i EU-medlemsstaterne kan vi ikke garantere, at medlemsstaterne kan
afgive tilsagn om eller foretage de meget store investeringer, det nødvendigvis kræver at indføre et integreret
godstransportsystem. Uden at underminere denne forordnings mål, bør vi, hvis den godkendes, derfor
imidlertid ikke glemme, at den nuværende stramme økonomiske politik naturligvis vil påvirke alle planer.

Carlo Fidanza (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg glædede mig over godkendelsen i plenarforsamlingen af indstillingen
ved andenbehandling om forordningen om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret
godstransport.

I betænkningen stilles forslag om gennemførelsen af ni godstogskorridorer mellem EU-medlemsstaterne og
etablering af en one-stop-shop for de enkelte korridorer med henblik på at sikre, at alle offentlige og private
jernbanevirksomheder får de nødvendige oplysninger om tildeling af kapacitet i de enkelte korridorer.
Ordføreren understreger betydningen af interoperabilitet inden for fragt, herunder forbindelser med søhavne
og sejlbare indre vandveje.

Denne forordning er helt sikkert et stort skridt hen imod samordning af europæisk banetrafik, i øjeblikket
kun for gods, og underbygger liberaliseringen af jernbanemarkedet, hvilket er en absolut prioritet i denne
sektor.

Jeg beklager, at visse medlemmer af Europa-Parlamentet forsøgte at sabotere det prioriterede korridorprojekt
Stockholm-Napoli ved at indgive et ændringsforslag om udelukkelse af Brenner fra strækningen. Dette
uansvarlige forsøg blev forpurret takket være de italienske parlamentsmedlemmers skarpsindighed. Jeg
støttede derfor uden tøven indstillingen ved andenbehandling.

Nathalie Griesbeck (ALDE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte med begejstring for denne tekst. Den er et stort
fremskridt for godstransport i Europa, der nu vil blive mere konkurrencedygtig og billigere. Europa bevæger
sig hen imod øget sammenkobling mellem europæiske banenet, godstogskorridorer og sø- og flodhavne.
Dette er et vigtigt skridt hen imod en bæredygtig udvikling i jernbanetransportsektoren i Europa, der således
langt om længe vil kunne tilbyde et reelt alternativ til luft- og vejtransport. Fremover vil internationale
korridorer, der forbinder medlemsstaterne, blive forvaltet af myndigheder på tværs af grænserne, der skal
samordne infrastrukturforvaltningen og slottildelingen. Der vil desuden blive etableret en one-stop-shop
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for de enkelte korridorer, hvilket jeg aktivt har slået til lyd for. Denne nyskabelse giver Europa mulighed for
at komme videre og er udtryk for EU's vilje til at sikre et bedre samarbejde og større integration i
transportsektoren. Jeg glæder mig over vedtagelsen af denne indstilling, der styrker grundlaget for det store
europæiske banegodsnet, som jeg har efterlyst i mange år.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), skriftlig. – (EN) Stemmeforklaring vedrørende Marinescu
(A7-0162/2010). Jeg støttede bestræbelserne på at gøre jernbanegodstransport mere effektiv på grund af
denne transportforms miljøfordele sammenlignet med vejgodstransport. Jeg vil imidlertid gerne gøre det
klart, at jeg er imod den igangværende liberalisering af jernbaner i EU, der er årsag til fragmenteringen,
manglen på investeringer og godstogstrafikkens ineffektivitet i dag. Kompromiset indgået med Rådet har til
formål at forbedre situationen, og jeg stemte derfor for, selv om det er baseret på den liberalisering, som jeg
er stærk modstander af. Denne afstemning vedrører imidlertid ikke deregulering, der allerede er forankret i
traktaten.

Thomas Mann (PPE), skriftlig. – (DE) Jeg har netop stemt imod ændringsforslaget i Marinescu-betænkningen
om oprettelse af et centralt koordineringsorgan, en one-stop-shop der skal forvalte godstrafikken. 162 af
mine kolleger har gjort det samme på baggrund af et andragende, som jeg har været involveret i. Vi går ind
for kvalitet og konkurrencedygtighed inden for jernbanegodstransport. Vi ønsker fleksible og effektive
løsninger, og vi mener også, at jernbanetransport skal fremmes af miljømæssige årsager. Den lokale
personbefordring og personbefordring over lange afstande må imidlertid ikke på nogen måde blive berørt.
Det angives ikke klart i den meget komplekse tekst i betænkningen. Europa-Parlamentet stemte desværre
for Kommissionens og flertallet i Rådets forslag om, at tildelingen af kanaler fremover skal forvaltes af et nyt
centralt koordineringsorgan. Det vil medføre en opsplitning af bemyndigelse, hvilket vil få en alvorlig
indvirkning på tidsplanlægningen. I Tyskland, der er et traditionelt transitland, udnyttes banenettets kapacitet
allerede næsten fuldt ud. Alle tre planlagte korridorer går igennem vigtige befolkningscentre. I delstaten
Hessen ligger byerne Fulda og Frankfurt, der ligger på strækningen fra Stockholm til Palermo.
Europa-Parlamentets gode omdømme som et organ, der går i front med hensyn til beskyttelse af forbrugerne
i Europa, er blevet skadet i dag. Medlemsstaterne vil ikke længere have myndighed til at træffe beslutninger
om deres egne banenet, og alle borgere i Europa vil blive berørt af de togforsinkelser, som dette vil medføre.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Denne betænkning bekræfter billedet af et Europa, der
står i kontrast til det Europa baseret på solidaritet og samarbejde, som mere end nogensinde er påkrævet i
dag. Vores arealer bør udvikles ud fra hensynet til den europæiske befolknings almene interesse, og ikke på
grundlag af private virksomheders individuelle interesser. Privatiseringen af transportpolitikken sker i
eurokratiets interesse på bekostning af mine medborgere. Jeg stemte derfor imod denne skadelige tekst.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport
er af afgørende betydning, hvis EU skal nå målene i EU's strategi for vækst og beskæftigelse. I lyset heraf vil
etableringen af jernbanekorridorer, der sikrer hurtige og effektive forbindelser mellem national banenet,
skabe grundlag for forbedringer af vilkårene for anvendelse af infrastrukturen. Det er meget vigtigt, at vi
godkender nærværende forordning med henblik på at gøre jernbanegodstransport mere konkurrencedygtig
end i dag. Dette vil ikke kun indebære økonomiske fordele, men også miljøfordele, da banetransport er
miljøvenlig. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Jeg stemte imod kompromisforslaget til forordning om et europæisk
banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport. Forordningen vil fratage de nationale
infrastrukturmyndigheder på jernbaneområdet, der har arbejdet meget effektivt til dato, herunder på
internationalt plan, en række beføjelser. De foreslåede foranstaltninger vil også medføre yderligere bureaukrati,
hvilket ikke kan være vores mål. Dette yderligere bureaukrati vil reducere effektiviteten. Kapaciteten vil ikke
blive udnyttet fuldt ud. Det vil efter min opfattelse få en negativ indvirkning på banedriften i hele Europa.

Hvis EU virkelig ønsker at fremme jernbanegodstransport, bør der fastsættes prioriteter for gennemførelsen
af de transeuropæiske transportnet. Hvis den sydlige korridor f.eks. blev udvidet fuldstændigt via den såkaldte
Koralm-tunnel, ville der ske et skift til banenettet af hidtil ukendt omfang. Vi bør fremme
jernbanegodstransport og ikke yderligere centralisering.

Justas Vincas Paleckis (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg besluttede at stemme for indstillingen ved andenbehandling,
da der er blevet indgået en aftale på en række uformelle trepartsmøder med det spanske formandskab. Det
er efter min opfattelse vigtigt at holde tempoet oppe. Ved førstebehandlingen i april 2009 støttede min
gruppe målet om et banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport gennem skabelsen af
korridorer gennem EU, jf. Kommissionens forslag fra december 2008. Min støtte til denne aftale bestyrkes
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også af banenettets betydning i Litauen og de økonomiske perspektiver for mit hjemland. Det er helt afgørende
– ikke kun for Litauen, men også for EU som helhed – at vende den negative udvikling i banernes andel af
godstransportmarkedet. Jeg er overbevist om, at jernbanegodsmarkedet vil drage fordel af denne aftale. Den
vil medvirke til at øge servicekvaliteten og skabe synergier mellem de nationale jernbanesystemer.

Vilja Savisaar (ALDE), skriftlig. – (ET) Jeg kunne desværre ikke støtte fire ændringsforslag, da Estland og
Litauen ikke er omfattet af den i bilag 1, punkt 8, nævnte godstogskorridor. I lyset af jernbanernes fremtid
generelt samt Rail Baltica-projektet ville man have forventet, at denne korridor også ville omfatte Tallinn og
Riga. De vedtagne ændringsforslag begrænsede desværre Estlands og Letlands muligheder, og vi er således
overhovedet ikke kommet tættere på et harmoniseret jernbanesystem, der forbinder alle EU-medlemsstaterne.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. – (EN) Jeg støttede bestræbelserne på at gøre jernbanegodstransport
mere effektiv på grund af denne transportforms miljøfordele sammenlignet med vejgodstransport. Jeg vil
imidlertid gerne gøre det klart, at jeg er imod den igangværende liberalisering af jernbaner i EU, der er årsag
til fragmenteringen, manglen på investeringer og godstogstrafikkens ineffektivitet i dag. Kompromiset indgået
med Rådet har til formål at forbedre situationen, og jeg stemte derfor for. Det er imidlertid baseret på den
liberalisering, som jeg er stærk modstander af. Denne afstemning vedrører imidlertid ikke deregulering, der
allerede er forankret i traktaten.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Selv om jernbanegodstransporten har været faldende i mange år, er
det stadig et af de mest sikre og effektive alternativer til vejtransport. Formålet med denne betænkning er at
øge jernbanegodstransportens markedsandel ved at etablere korridorer, der løber mellem mindst to
medlemsstater, med henblik på hurtig transport af gods.

Jeg har læst betænkningen, og så vidt jeg forstår, vil etableringen af disse korridorer ikke indebære etablering
af prioriterede ruter for gods på bekostning af personbefordring, da jeg går ud fra, at der ikke vil være nogen
forskelsbehandling mellem de to former for togtrafik. One-stop-shoppen vil have strategisk betydning for
koordineringen, da forvaltningen af de ruter, der ansøges om, varetages herigennem. Rådet ønskede at
reducere den til en informationsskranke, men jeg er enig med ordføreren i, at den er af afgørende betydning,
hvis vi skal sikre den ønskede godsstrøm.

Dette net af korridorer vil sikre en bedre synkronisering af europæiske togtjenester. Det vil skabe forbindelser
mellem forskellige transportformer og sætte fornyet skub i investeringer i sektoren. Jeg mener derfor, at
betænkningen fortjener min støtte.

Thomas Ulmer (PPE), skriftlig. – (DE) Jeg er helt og holdent modstander af denne betænkning, selv om der
ikke er nogen endelig afstemning ved andenbehandlingen. For Deutsche Bahn, der som den eneste aktør er
underlagt konkurrencevilkår på et liberaliseret tysk banenet, vil one-stop-ordningen kunne sammenlignes
med ekspropriation, og den vil medføre en konkurrencemæssig ulempe, som ikke kan opgøres, da der ikke
er nogen adskillelse mellem passager- og godstrafik i Tyskland, og da Tyskland ikke har nogen særskilte
højhastighedstognet. Jeg opfordrer på det kraftigste Deutsche Bahn til at undersøge mulighederne for at
indbringe sagen for Domstolen.

Artur Zasada (PPE), skriftlig. – (PL) Jeg er sikker på, at forslaget om at oprette et europæisk banenet med
henblik på konkurrencebaseret godstransport er berettiget og nødvendigt. Jeg er imidlertid i alvorlig tvivl
om fortolkningen af artikel 12, stk. 2 a, om etablering af one-stop-ordninger. Jeg er navnlig forbeholden
over for beføjelserne til at træffe beslutning om mulighederne for at anvende særlige jernbanenet. Situationen
kompliceres desuden af det forhold, at nogle medlemsstater endnu ikke har dereguleret adgangen til deres
jernbanemarked.

I lyset af ovenstående stemte jeg imod anden del af ændringsforslag 83.

Betænkning: David Martin (A7-0043/2009)

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for beslutningen om tilpasning af Parlamentets
forretningsorden efter Lissabontraktatens ikrafttræden. De ændringer, der er blevet vedtaget af
Europa-Parlamentet, træder i kraft den 1. december 2010. Det var nødvendigt at indføre disse ændringer i
forretningsordenen for at tage højde for de 18 nye medlemmer, de øgede lovgivningsbeføjelser og den nye
budgetprocedure, hvor Europa-Parlamentet og Rådet stilles lige. De øvrige ændringer vedrører overholdelse
af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og nærhedsprincippet under hensyntagen
til de nationale parlamenters øgede indflydelse, Parlamentets ret til at stille forslag om traktatændringer,
proceduren for valg af formanden for Kommissionen under hensyntagen til Parlamentets øgede beføjelser
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på dette område, muligheden for en medlemsstats udtrædelse af Unionen, og endelig, en medlemsstats
overtrædelse af grundlæggende principper. Jeg beklager, at den nye forretningsorden ikke er blevet drøftet
på et højere retligt myndighedsniveau for at sikre, at den er i overensstemmelse med dokumenter, der
hierarkisk set har forrang, navnlig traktaterne og medlemsstaternes forfatninger.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for dette forslag om tilpasning af Parlamentets forretningsorden
til Lissabontraktaten. Parlamentets øgede beføjelser skal afspejles i øget ansvar. Lissabontraktaten er afgørende,
da EU skal kombinere udvidelse med uddybning. Det er lykkedes med denne traktat på en afbalanceret,
troværdig og rimelig måde ved at gøre beslutningsprocessen mere konsekvent, legitim, demokratisk, effektiv
og gennemsigtig, skabe klarhed over kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne og bidrage til
mere effektive forbindelser mellem og i institutionerne.

Det øgede engagement, der afspejles i denne tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten, kan i høj
grad tilskrives den indsats, som Det Europæiske Folkepartis Gruppe (PPE) har gjort for at afklare og forenkle
beslutningsprocessen i Parlamentet og Parlamentets forbindelser med de nationale parlamenter.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) I lyset af EU-institutionernes omfattende lovgivning og inddragelsen i
lovgivningsarbejdet, det væld af dokumenter, der ofte er involveret, og det forhold, at hierarkiet mellem
kilder og lovgivningsmæssige standarder ikke altid er klart, er det afgørende, at Parlamentet reducerer disse
risici ved at tilpasse Parlamentets forretningsorden til den nye Lissabontraktat. Det er efter min opfattelse
nødvendigt for at sikre klare procedurer og retssikkerhed.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden er Parlamentet
nødt til at vise, at det har tilpasset sig de nye arbejdsvilkår og det fælles ansvar for beslutningstagningen. Jeg
vil i denne forbindelse gerne fremhæve indvirkningen af Parlamentets øgede beføjelser, den nye
sammensætning af den nationale repræsentation og de tættere forbindelser med nationale parlamenter. Jeg
er enig i de foreslåede ændringer af forretningsordenen, herunder forenklingen og den klare fastlæggelse af
lovgivningsprocedurerne med henblik på at sikre en større lydhørhed over for borgernes, institutionernes
og medlemsstaternes behov og samtidig skabe grundlag for en effektiv gennemførelse af EU-politikkerne.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jeg stemte imod ændringsforslag 110 om Europa-Parlamentets
samarbejde med medlemsstaternes nationale parlamenter, men ikke med regionale og lokale parlamenter,
idet der ikke tages hensyn til de forfatningsmæssige realiteter i en række medlemsstater. Selv om Flandern
har taget et historisk skridt i denne uge hen imod uafhængighed, er det belgiske føderale parlament f.eks.
indtil videre fortsat det "nationale" parlament i forhold til EU. I henhold til den belgiske forfatning har det
flamske parlament imidlertid fuld myndighed over visse EU-anliggender. Ændringsforslaget tager heller ikke
højde for de politiske realiteter i andre medlemsstater. Det er latterligt, at Parlamentet ikke kan samarbejde
fuldt ud med det skotske parlament, f.eks. på fiskeriområdet, hvor Skotland har de største interesser i Det
Forenede Kongerige.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Med godkendelsen af Lissabontraktaten har Parlamentet fået nye
ansvarsområder, og det er således nødvendigt at tilpasse Parlamentets forretningsorden til de nye
bestemmelser. Disse ændringsforslag sikrer, at Parlamentets forretningsorden tilpasses de nye udfordringer,
der følger af Lissabontraktaten. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Denne tilpasning af forretningsordenen er til dels påkrævet som følge
af Lissabontraktatens ikrafttræden. I denne sammenhæng er der tale om en ren formel tilpasning. I forbindelse
med denne tilpasning forsøger de to store grupper – Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater) og Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet – imidlertid
at indskrænke rettighederne for medlemmer, som ikke er medlem af en af de store grupper. Det er navnlig
forkert og urimeligt, da sådanne forslag vil blive overset i den komplicerede forhandling om de større
tilpasninger til Lissabontraktaten. Det foreslås f.eks., at løsgængerne ikke længere selv skal kunne afgøre,
hvem der skal repræsentere dem, hvilket de kan i øjeblikket. Det er ikke set før i demokratisk politik, og det
er uacceptabelt. I ethvert demokratisk parlament, der er dette navn værdigt, har en politisk gruppe mulighed
for at udpege sin egen repræsentant til visse udvalg.

Det foreslås imidlertid her, at Parlamentets formand – der er medlem af en af de to største politiske grupper
– indbyder en af løsgængerne til at deltage i møderne i Formandskonferencen. Deres politiske modstandere
vil med andre ord få mulighed for at udpege en repræsentant, hvis politik ligger tættest på deres egne. Det
er skandaløst. Efter min mening bør løsgængerne ene og alene vælge deres repræsentant på grundlag af en
afstemning. Jeg stemte derfor imod ændringsforslaget.
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Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Vi ser stadig flere naturkatastrofer, hvor mennesker mister deres
levebrød og alle deres ejendele. Mennesker, hvis hjem er blevet oversvømmet, er særlig hårdt ramt, da alt
indbo ofte er blevet beskadiget eller ødelagt. Derudover sker der alvorlig skade på landbrugsjord, og det
koster enorme summer at udbedre skaderne. De mennesker, der er blevet ramt, har vanskeligt ved eller kan
ganske enkelt ikke betale alle omkostningerne. Jeg har stemt for beslutningen, da det er vigtigt at yde støtte
til mennesker, der er blevet ramt af en katastrofe.

Aldo Patriciello (PPE), skriftlig. – (IT) Europa-Parlamentet har vedtaget en beslutning om tilpasning af
Parlamentets forretningsorden til Lissabontraktaten. Formålet med en række af de ændringer til
forretningsordenen, der er blevet vedtaget af Europa-Parlamentet, er at tage højde for de 18 nye medlemmer
fra 12 medlemsstater, de øgede lovgivningsbeføjelser og indførelsen af en ny budgetprocedure, hvor
Europa-Parlamentet og Rådet stilles lige. I ændringerne til forretningsordenen tages der også højde for
budgetbestemmelserne, i det omfang Parlamentet skal træffe afgørelser på dette område i samarbejde med
Rådet. Ændringerne vedrører navnlig den treårige finansielle ramme, der bliver en lovgivningsmæssig retsakt,
som kræver Parlamentets godkendelse, de dokumenter, der skal gøres tilgængelige for medlemmerne,
behandlingen af budgetforslaget, budgetsamrådet og den endelige vedtagelse af budgettet.

Der er desuden en række andre efter min opfattelse meget vigtige ændringer vedrørende overholdelse af Den
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, medlemmernes ret til at stille forslag om
traktatændringer, proceduren for valg af formanden for Kommissionen, og frem for alt udeladelsen af særlige
bestemmelser vedrørende udnævnelsen af den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik. Jeg håber, at disse ændringer snart vil blive indarbejdet i traktaten, idet der er tale om en
grundlæggelse nyskabelse for hele Unionen.

Paulo Rangel (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Martin-betænkningen efter en langvarig forhandlingsperiode,
der involverede alle medlemmerne fra Det Europæiske Folkepartis Gruppe (PPE) i Udvalget om Konstitutionelle
Anliggender, som jeg er medlem af. I betænkningen er der fokus på de nødvendige ændringer af Parlamentets
forretningsorden efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Den første afstemning fandt sted på plenarmødet i
november, hvor Parlamentet vedtog de nødvendige ændringsforslag, der var direkte forbundet med
Lissabontraktatens ikrafttræden. Afstemningen om øvrige ændringsforslag blev udsat for at give længere tid
til overvejelse. PPE, som Det Socialdemokratiske Parti (PSD) er medlem af, har underskrevet en række
kompromisændringsforslag, navnlig vedrørende spørgetiden med spørgsmål til Kommissionens formand,
Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik og formanden for Eurogruppen, gennemførelsen af statutten for Europa-Parlamentets
medlemmer, revisionen af traktaterne og delegerede retsakter. Jeg vil imidlertid gerne fremhæve
ændringsforslagene vedrørende interparlamentarisk samarbejde, forbindelserne mellem Parlamentet og de
nationale parlamenter i lovgivningsfasen og sammensætningen af Parlamentets delegation til COSAC – tre
spørgsmål, som jeg har haft særlig fokus på som næstformand for PPE med ansvar for varetagelse af
forbindelserne til de nationale parlamenter.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Parlamentet stemte i dag om den nødvendige tilpasning af Parlamentets
forretningsorden efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Efter afstemningen på plenarmødet i november blev
afstemningen om yderligere ændringsforslag, der ikke er direkte forbundet med traktatens ikrafttræden,
udsat til denne samling. Det Europæiske Folkeparties Gruppe, som jeg er medlem af, underskrev 12
ændringsforslag vedrørende en række spørgsmål, herunder spørgetiden med spørgsmål til Kommissionens
formand og Unionens højtstående repræsentant, forespørgsler til skriftlig besvarelse til Kommissionen og
Rådet, regelmæssigt interparlamentarisk samarbejde, gennemførelsen af statutten for Europa-Parlamentets
medlemmer, delegationen til Konferencen for Organer med Ansvar for EF-anliggender, revisionen af
traktaterne og delegationen af lovgivningsbeføjelser.

Jeg stemte for en række andre ændringsforslag til dokumentet, og jeg vil i denne forbindelse gerne fremhæve
indførelsen af bestemmelser om overholdelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet under
behandlingen af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt og bestemmelserne om Parlamentets forbindelser
med de nationale parlamenter i lovgivningsfasen.

Rafał Trzaskowski (PPE), skriftlig. – (PL) Denne anden runde af ændringsforslag er afslutningen på den
langvarige proces vedrørende tilpasningen af Parlamentets forretningsorden til ændringerne i
Lissabontraktaten. Selv om de ændringsforslag, der er blevet stemt om i dag, i mindre grad vedrører de
grundlæggende ændringer som følge af traktaten, der har øget Parlamentets inddragelse i beslutningsprocessen,
er der tale om en række vigtige yderligere ændringer af forretningsordenen, der giver os mulighed for at
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udnytte de nye muligheder fuldt ud. Som med alle andre ændringer, og navnlig vigtige ændringer af
grundlæggende lovgivning, er det meget afgørende, hvorledes ændringerne gennemføres.

Djævlen ligger i detaljen, og det er derfor meget vigtigt at følge processen hele vejen igennem.

Betænkning: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Et af de vigtigste mål for 2011 vil være at fastholde, fremme
og sikre tilstrækkelig finansiering til teknologisk forskning og udvikling i EU under rammeprogrammet og
således bidrage til Europa 2020-strategien.

Antallet af anmodninger om finansiering er steget i takt med indførelsen af yderligere kontrolmekanismer
med henblik på at sikre, af EU-midlerne anvendes korrekt.

Internt bureaukrati og indførelsen af stadig flere regler og administrative procedurer svækker offentlighedens
tillid til procedurerne. Det er navnlig vanskeligt for mindre enheder som f.eks. SMV'er, højteknologiske
virksomheder i opstartsfasen, mindre institutter, universiteter og forskningscentre at håndtere disse komplekse
regler og procedurer.

Jeg vil gerne opfordre til at lette adgangen til forskningsmidler. Den gensidige tillid mellem alle aktører skal
øges. Det vil fremme forskning og innovation og gøre Europa til et mere attraktivt sted at investere og arbejde.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Kommissionens forslag til budget for 2011 afspejler ikke de
udfordringer, som Europa står over for. Forpligtelsesbevillingerne beløber sig til 142 mia. EUR – dvs. 1,15 %
af EU's BNI – og Kommissionen foreslår at finansiere nye prioriteter samt programmer, der allerede er omfattet
af den finansielle ramme for 2007-2013, gennem overførsel af midler fra eksisterende programmer og fra
en budgetmargin, der er blevet reduceret til stort set ingenting. 2020-dagsordenen for vækst og beskæftigelse,
der skal være EU's køreplan i de kommende 10 år, og bekæmpelsen af klimaændringer kan reelt ikke
gennemføres uden finansielle midler. Det er ikke acceptabelt at finansiere det kommende instrument for
samarbejde med industrialiserede lande gennem overførsel af midler fra udviklingsstøtte. Det er ikke realistisk
at beskære EU's økonomiske bistand til fredsprocessen i Mellemøsten med en tredjedel. Det er ikke en seriøs
tilgang. Vi havde forventet større mod fra Kommissionens side. Europa-Parlamentet afventer fortsat et udkast
til midtvejsrevision af de finansielle overslag, som er hårdt tiltrængt i EU. Der skal være fokus på dette i de
kommende budgetforhandlinger med Rådet. Mouvement Démocrate-delegationen i Europa-Parlamentet
vil kæmpe herfor.

Göran Färm, Olle Ludvigsson og Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. – (SV) De svenske socialdemokrater
valgte at stemme for mandatet til forhandlingerne om 2011-budgettet. Vi er i det store og hele enige i
prioriteringerne i betænkningen. Vi mener f.eks., at det er vigtigt at investere i ungdommen, forskning og
innovation og grøn teknologi. Vi mener også, at det er vigtigt at der allokeres de fornødne økonomiske
midler til den nye Europa 2020-strategi for vækst og beskæftigelse, således at den kan gennemføres.

Vi vil imidlertid gerne understrege, at vi ikke mener, at det er nødvendigt at øge den direkte landbrugsstøtte.
Vi er desuden imod permanent EU-markedsstøtte til mælke- og mejerisektoren.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Parlamentets rolle i forhandlingerne om EU-budgettet er blevet styrket
efter Lissabontraktatens ikrafttræden. I en tid præget af økonomisk, finansiel og social krise er det afgørende,
at der afsættes midler til fremme af EU's vækst og konkurrenceevne. Det er i denne forbindelse vigtigt at
afsætte flere midler til EU's Solidaritetsfond, forudsat at regeringerne anvender midlerne effektivt med henblik
på at afbøde krisens indvirkning i dårligere stillede regioner.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) 2011-budgetproceduren er jo den første af sin art efter
Lissabontraktatens ikrafttræden, og den kræver helt sikkert øget samarbejde og koordinering med
budgetmyndighedens anden part. Jeg vil gerne påpege, at der er fokus på og gøres en indsats for at sikre
tilstrækkelig finansiering af EU's strategiske udviklingsindsats, navnlig på ungdoms- og innovationsområdet
og inden for energieffektivitet, bekæmpelse af klimaændringer og fremme af beskæftigelsen og ligestilling
mellem kønnene. Jeg mener også, at det er afgørende at sikre holdbare mekanismer, der garanterer
landbrugssektorens bæredygtighed. Jeg tænker her specielt på mejerisektoren. I lyset af den nuværende krise
og det store pres på de offentlige finanser i medlemsstaterne vil jeg gerne understrege, at det er nødvendigt
at sikre budgetbæredygtigheden i EU med henblik på at fortsætte bestræbelserne på at opfylde det centrale
mål om økonomisk og social samhørighed. Jeg mener imidlertid, at det er vigtigt, at budgetforslaget for
2011 allerede fra starten afspejler de finansielle følger af flagskibsinitiativerne i EU 2020-strategien. nemlig
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"Innovation i EU", "Unge på vej", "Et ressourceeffektivt Europa", "Nye kvalifikationer og nye job" og "En
industripolitik for en globaliseret verden".

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi stemte imod denne betænkning om forslaget til budget for
2011, da det overhovedet ikke afspejler finansieringsbehovene i EU i dag, hvor oprettelsen af euroområdet
har øget de sociale og territoriale uligheder, og der tages ikke behørigt højde for princippet om økonomisk
og social samhørighed.

I denne krisetid er der endnu større behov for et nyt EU-budget, der er mindst dobbelt så stort, således at
mindst halvdelen af budgettet (beregnet på basis af 2 % af EU's bruttonationalindkomst) anvendes til
investeringer i den produktive sektor og til at understøtte medlemsstaternes sociale funktion. Det ville skabe
flere job med rettigheder, bekæmpe fattigdom og reducere regionale uligheder med henblik på at fremme
økonomisk og social samhørighed.

Det er desuden også afgørende at forhøje EU's samfinansieringssatser i lande med svagere økonomier, navnlig
i forbindelse med sociale programmer og produktive investeringer.

Endelig er det nødvendigt at reducere bevillingerne til militæret betragteligt og at ændre de centrale
målsætninger i budgettet for at sikre en afbalanceret udvikling og sociale fremskridt.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Budgetforslaget for 2011 er det første af sin art efter Lissabontraktatens
ikrafttræden, og det kræver øget samarbejde og koordinering mellem alle berørte parter under forhandlingerne,
således at der kan skabes enighed om de samlede udgifter under proceduren. Trepartsmødet, der afholdes i
juli, har til formål at bane vejen og på forhånd finde de punkter, hvor der skal skabes større enighed. Der skal
navnlig være fokus på de budgetmæssige indvirkninger af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme,
EU 2020-strategien og ungdomsrelaterede programmer.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) 2011-budgettet omfatter en række yderst kritisable punkter. F.eks.
forhøjes bevillingerne til Den Europæiske Flygtningefond, der bl.a. andet fremmer genbosættelsen af
asylansøgere i EU, mens bevillingerne til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde
ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) reduceres. Den økonomiske bistand til Palæstina nedskæres
ligeledes, samtidig med at bevillingerne til EU-kandidatlandene, herunder Tyrkiet, f.eks. øges betragteligt.
Jeg har derfor stemt imod betænkningen om budgettet for 2011.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance gik
ikke imod ordførerens prioriteringer for trepartsforhandlingerne. Vi indgav en række mere detaljerede
ændringsforslag om at dreje strukturfondene, udviklingen af landdistrikter og landbrugspolitikken i en mere
miljøvenlig retning, der ikke overraskende alle blev forkastet, men som kan genfremsættes i forbindelse med
Parlamentets mere detaljerede førstebehandling af budgettet i september. Medlemmerne af De Grønne fra
andre udvalg har medunderskrevet ændringsforslagene på vegne af deres respektive udvalg. På grund af
ordførerens strategi om ikke at udvide teksten unødigt, blev de fleste ændringsforslag som sagt forkastet.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg er enig i min gruppes holdning til Parlamentets betænkning om
Kommissionens budgetforslag for 2011. Vi mener, at det er umuligt at definere de finansielle følger i
budgetforslaget af flagskibsinitiativerne i strategien, og at der er behov for flere og bedre oplysninger.

Jeg glæder mig også over, at ungdomsprogrammet er blevet fastlagt som en af prioriteringerne for det
kommende år i Kommissionens forslag, men jeg er skuffet over, at bevillingerne kun er blevet øget symbolsk,
eftersom forventningerne til disse initiativer var højere. Medlemsstaterne i den yderste periferi og jeg har
støttet et ændringsforslag, da vi mener, at det er uacceptabelt, at bevillingerne i 2011-budgettet til særlige
programmer for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter er lavere end i 2010,
navnlig i en periode, hvor de handelsaftaler, som EU har indgået med Colombia og Peru, vil få alvorlige følger
for producenter i sektorerne for bananer, sukker og rom. Vi opfordrer i denne forbindelse ligeledes
Kommissionen til hurtigst muligt at gennemføre en analyse af konsekvenserne af denne situation i disse
regioner.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), skriftlig. – (PL) I betænkningen om mandatet for
trepartsmødet om forslaget til budget for 2011, der blev vedtaget i dag på Europa-Parlamentets plenarmøde,
understreges seks prioriteringer for forhandlingerne om 2011-budgettet, herunder ungdomsprogrammer
såsom programmerne for livslang læring og aktive unge og Erasmus Mundus. Det understreges i betænkningen
i punkt 12 under generelle bemærkninger, at på trods af en meget høj profil og en meget høj udnyttelsesgrad
– på mellem 95-100 % i hvert regnskabsår i perioden 2007-2009 – er stigningen i bevillingerne i
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budgetforslaget til disse programmer utilstrækkelig. Jeg glæder mig over, at der i den vedtagne tekst stilles
krav om en forøgelse af disse bevillinger, således at det vil være muligt at gennemføre ungdomsprogrammerne
på en måde, der afspejler deres betydning for civilsamfundet i Europa.

På trods af den økonomiske krise, der har tvunget medlemsstaterne til at foretage betydelige besparelser,
udvider EU fortsat sine aktiviteter. Det er i denne forbindelse imidlertid nødvendigt at afsætte tilstrækkelige
midler til eksisterende programmer. Dette understreges i Jędrzejewska-betænkningen, og jeg mener, at det
er rigtigt at fastlægge dette som i prioritering for budgetforhandlingerne.

Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Mandatet for trepartsmødet er af stor betydning for EU, da det
definerer Parlamentets forhandlingsposition. Budgettet for 2011 er kraftig påvirket af krisen og recessionen,
og det afspejles f.eks. klart i de meget snævre margener. Der er imidlertid også positive tegn, bl.a. prioriteringen
af ungdomsprogrammer. Hvis EU ønsker at finde en bæredygtig løsning på krisen, er det afgørende, at EU
investerer i unge, da de er vores fremtid. I lyset af den økonomiske situation i Europa skal vi desuden støtte
et mandat for et socialt afbalanceret EU-budget, hvor der også tages højde for konkurrenceevnen.

Betænkning: Werner Langen (A7-0187/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. – (IT) Som den seneste økonomiske og finansielle krise med al tydelighed
har vist, skal vi gennemføre en bedre reguleret og mere gennemsigtig strategi for derivatmarkederne for at
forhindre overdreven spekulation. Jeg glæder mig navnlig over ordførerens forslag om, at kontrollen skal
centraliseres hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), og at omkostningerne
ved den kommende markedsinfrastruktur skal bæres af markedsdeltagerne og ikke af skatteyderne. Af alle
disse grunde stemte jeg for betænkningen.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Europa-Parlamentet stiller i denne betænkning krav om strengere
tilsyn med derivatmarkederne. Jeg støttede betænkningen, fordi det efter min opfattelse er afgørende, at
Parlamentet sender et klart budskab til Rådet og Kommissionen, således at der træffes
lovgivningsforanstaltninger. Hensigten er at undgå overdreven spekulation gennem indførelse af
standardprocedurer og oprettelse af tilsynsorganer og anvendelse af fælles transaktionsregistre.

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for initiativbetænkningen fra min dygtige tyske kollega
Werner Langen om derivatmarkeder, der blev udarbejdet som opfølgning på Kommissionens meddelelse
om derivatmarkeder. Jeg støtter Kommissionens initiativ, der har til formål at forbedre reguleringen af
derivater. Det er afgørende at give den kommende Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
(ESMA) en central rolle i forbindelse med godkendelse af europæiske clearingcentre ved at overlade tilsynet
til myndigheden.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at vi er nødt til
at øge gennemsigtigheden på derivatmarkedet (handel med fremtidige transaktioner) og sikre en større
regulering af dette marked. Derivatinstrumenter kan spille en nyttig rolle i økonomien, idet de kan bruges
til at overføre finansielle risici, men på grund af den manglende gennemsigtighed og regulering forværrede
de den finansielle krise. Jeg glæder mig over Kommissionens initiativ om bedre regulering af derivater,
herunder navnlig over-the-counter-derivater, med henblik på at reducere risicienes konsekvenser for de
finansielle markeders stabilitet generelt og om standardisering af derivatkontrakter og anvendelse af central
datalagring og organiserede handelssystemer.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) I Langen-betænkningen foreslås en række initiativer, der har til formål
at øge derivatmarkedernes gennemsigtighed. I lyset af baggrunden for den finansielle krise i 2008 og den
skrøbelighed, som sådanne komplekse produkter har forårsaget på markederne, er det uden tvivl et lovende
skridt at sikre større stabilitet og gennemsigtighed. Jeg stemte derfor for Langen-betænkningen.

Vi bør imidlertid understrege et andet aspekt, der er grundlæggende i enhver drøftelse af finansielle anliggender,
den økonomiske krise og markedet. Hvis vi ser helt bort fra derivater og indviklet finansieringsteknik, skyldtes
krisen i 2008, hvis kraftige følgevirkninger vi stadig er hårdt ramt af, at vi alt for længe havde den fejlopfattelse,
at det ikke var nødvendigt at gribe ind i realøkonomien. Jeg glæder mig derfor over enhver nuværende
foranstaltning, der øger gennemsigtigheden på de finansielle markeder og af de produkter, der udbydes af
bankerne og på aktiemarkederne, men vi må alle huske på, at det er tvingende nødvendigt at tage det
økonomiske system, som de globale markeder er baseret på, op til fornyet overvejelse. Vi må derfor styrke
realøkonomien, den eneste sikre kilde til velstand og varig stabilitet.
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Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne indledningsvis lykønske min ven og kollega hr. Langen
med den betænkning, der blev sat til afstemning i Parlamentet i dag.

Under den finansielle og økonomiske krise har vi kunne iagttage de risici, der er forbundet med en række
finansielle instrumenter, der handles skamløst på markederne uden regler og restriktioner. Mange borgere
og en lang række lokale myndigheder, herunder i Italien, er blevet ofre for disse meget risikobetonede
instrumenter, og de står nu tilbage med alarmerende høje budgetunderskud.

Hvis vi skal undgå sådanne uheldige situationer fremover, bør vi – eller nærmere – skal vi efter min opfattelse
regulere derivater korrekt for at sikre et mere stabilt og sikkert marked, der giver operatører og kunder
mulighed for at træffe velinformerede beslutninger. EU skal slå til lyd for en radikal ændring af den hidtidige
finanspolitik og sende kraftige signaler for at forhindre, at instrumenter som OTC-derivater kan bringe hele
det finansielle system i fare fremover.

Endelig støtter jeg de retningslinjer, som hr. Langen har foreslået i den tekst, der blev vedtaget i dag, ikke
mindst fordi derivater ikke blot handles af professionelle aktører i sektoren, idet der er opstået et massemarked.
En strengere lovgivning vil derfor sikre større gennemsigtighed og således gøre "markedsdeltagerne i stand
til at vurdere risiciene korrekt".

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) I forbindelse med opstramningen af reguleringen af
derivatmarkederne skal der tages hensyn til den særlige situation, der gør sig gældende for virksomheder,
der er nødt til fortsat at afdække deres finansielle og operative risici på gunstige og skræddersyede betingelser
med derivater.

Ikkefinansielle virksomheder anvender disse instrumenter til at afdække valuta-, rente- og råvarerisici. Denne
afdækning, der ikke er af spekulativ karakter, har bidraget til at skabe stabilitet og vækst inden for beskæftigelse
og investeringer.

De foreslåede reguleringstiltag må imidlertid ikke føre til en mærkbar forringelse af virksomhedernes
risikoafdækning.

Jeg vil gerne opfordre til, at der fastlægges undtagelser og mindre kapitalkrav for bilaterale derivater, især for
SMV'er.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Jeg stemte imod, for selv om betænkningen indeholder en
række positive punkter og forslag om indførelse af minimumsrestriktioner og -regler på derivatmarkederne,
tages der ikke grundlæggende fat på problemet. En af de grundlæggende årsager til økonomisk og finansiel
ustabilitet er udviklingen og udbredelsen af ikkebankmæssige transaktioner, herunder risikopræmier og
andre finansielle derivater.

Pengemarkedernes nylige kollaps og spekulationen mod græske obligationer viste ikke blot, at det finansielle
system skal reguleres, men også at en række transaktioner som f.eks. risikopræmier bør forbydes. Det ville
efter min opfattelse være forkert og utilstrækkeligt blot at fokusere på reguleringstiltag som dem, der foreslås
i betænkningen, som ikke sætter problemet i perspektiv og heller ikke tilvejebringer tilfredsstillende løsninger.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Som den nuværende økonomiske, finansielle og sociale krise har vist, skal
derivatmarkederne reguleres effektivt for at sikre større gennemsigtighed i markedsføringen af disse finansielle
instrumenter. Der skal føres et mere effektivt tilsyn med disse produkter, således at handelen hermed ikke
har skadelige virkninger på markedet. I lyset af de mange forskellige derivater og behovet for at beskytte
investorer støtter jeg også en opstramning af oplysningskravene.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over EU-institutionernes bestræbelser på at
gøre derivatmarkederne så effektive, sikre og solide som muligt i anerkendelse af deres betydning for en
bæredygtig økonomisk udvikling og behovet for at sikre regulering af og tilsyn med procedurer og handel
med eller markedsføring af disse finansielle instrumenter. I lyset af derivatmarkedets størrelse og dets
indvirkning på den globale økonomi, der er blevet åbenlys under den nuværende økonomiske og finansielle
krise – og risikokomponentens eksponentielle risiko på det globale marked – mener jeg, at det er afgørende
at sikre gennemsigtighed. Det er ikke blot afgørende for indførelsen af et effektivt tilsyn med markederne,
men også for udarbejdelsen af klare, præcise og fuldstændige indberetningsstandarder. Finansielle spekulanters
brug af statslige "credit default swaps" har ført til uberettiget høje nationale rentespredningsniveauer. Dette
understreger behovet for gennemsigtighed på markedet og øget europæisk regulering af handelen med
"credit default swaps", navnlig swaps baseret på statsgæld. Den fremtidige lovgivning vil forhåbentlig ikke
kun sikre gennemsigtighed på derivatmarkederne, men også en forsvarlig lovgivning. Jeg vil gerne understrege,
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at omkostningerne ved den kommende markedsinfrastruktur skal bæres af markedsdeltagerne og ikke af
skatteyderne.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) I stedet for at foreslå, at der sættes en stopper for derivatmarkedet,
har et flertal i Parlamentet blot stillet krav om et forbud mod spekulativ handel med credit default swaps
(CDS) baseret på statsgæld. De opfordrer Kommissionen til at overveje at indføre øvre risikogrænser for
derivater, herunder navnlig for CDS'er, og at afstemme dem med internationale partnere. Ifølge det oplyste
kan Kommissionen imidlertid først forelægge sit forslag om derivatmarkeder i september, og Parlamentet
vil blive inddraget i lovgivningsproceduren på lige fod med Rådet.

Al denne venten er uheldig i lyset af den seneste uholdbare dramatiske stigning i renterne på statsobligationer
i en række eurolande som følge af den negative indvirkning, som CDS-transaktioner har haft på hele processen.
Vi kan ikke fortsat tillade spekulative værdipapirer baseret på statsgæld.

Det er rigtigt, at Parlamentet har stillet krav om et forbud mod CDS-transaktioner – der er rene
spekulationsforretninger, hvor der spekuleres i låntagers misligholdelse – men Parlamentet har samtidig blot
stillet krav om, at der som minimum fastlægges længere ihændehaverperioder ved udækkede salg af
værdipapirer og derivater. Vi støttede derfor de positive forslag, men vi er imod den uambitiøse tilgang og
den meget forsinkede regulering af kapitalmarkederne.

Astrid Lulling (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for Langen-betænkningen om derivatmarkeder, da jeg i
lighed med ordføreren er overbevist om, at sektoren bør reguleres, og at der skal værre større gennemsigtighed
på derivatmarkederne. Jeg støtter navnlig forslaget om obligatorisk indførelse af medkontrahentens
clearingfaciliteter i forbindelse med afvikling af derivattransaktioner mellem markedsaktører. Standardisering
af transaktioner og uafhængige clearinginstitutter vil være et meget stort fremskridt.

De derivatmarkeder, der opfylder en vigtig rolle på det globale finansmarked, bør imidlertid ikke omfattes
fuldt ud af de reguleringsmekanismer, der indføres om ganske kort tid takket være samarbejdet mellem
Kommissionen, Rådet og Parlamentet. Det er vigtigt at sondre – hvilket ordføreren også gør – mellem
derivater, der anvendes til afdækning af risici, der er direkte forbundet med virksomhedernes forretning, og
andre derivater, der udelukkende anvendes i spekulationsøjemed. Det er kun den sidstnævnte type derivater,
der ofte udgør en systemisk risiko, der bør føres behørigt tilsyn med for at undgå en gentagelse af den krise,
vi har oplevet for nylig.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Derivatinstrumenter spillede tidligere en vigtig rolle i økonomien ved at
overføre risici ved økonomisk aktivitet. Den manglende gennemsigtighed på og regulering af
derivatmarkederne havde imidlertid en yderst skadelig indvirkning på den finansielle krise. Et af de
instrumenter, der havde størst indvirkning på de europæiske økonomier, og som førte til stigende renter på
statsgæld, var CDS'er (credit default swaps). Denne lovgivning forbyder spekulativ handel med dette
instrument, da det kan føre til forvridninger på markederne for offentlig gæld. Det er helt afgørende at skelne
mellem derivater, der bruges som et risikostyringsinstrument til at afdække en faktisk underliggende risiko,
som brugeren er stillet over for, og derivater, der kun bruges i spekulationsøjemed. Derfor stemte jeg, som
jeg gjorde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jeg er glad for, at de vigtigste punkter i beslutningen
blev fastholdt, nemlig punkt 33, 34, 35 og 36 samt betragtning K, S og X. Derfor stemte jeg for. Hvis blot
en af de særskilte afstemninger var blevet forkastet, havde De Grønne stemt imod betænkningen.

Peter Skinner (S&D), skriftlig. – (EN) De centrale aspekter i Langen-betænkningen er acceptable. Under
drøftelsen i udvalget var der imidlertid stor fokus på de risici, der er forbundet med denne sektor. I lyset af
derivathandelens omfang skal sektoren helt klart reguleres, således at der er fokus på gennemsigtighed og
harmoniseret tilsyn. Det er imidlertid unødvendigt at øge handelsomkostningerne ved at stille krav om
centraliseret clearing af sådanne handler gennem centrale clearinginstitutter. Hr. Langen er heldigvis
opmærksom på begrænsningerne ved en sådan tilgang, idet omkostningerne ved clearing gennem sådanne
institutter kan være op til ti gange højere. Vi skal også sikre, at de såkaldte skræddersyede derivatinstrumenter,
der giver virksomhederne mulighed for at afdække risikoen for fremtidige prisstigninger på råvaremarkederne,
fortsat kan anvendes. Vi skal også sikre, at lovgivningen er i overensstemmelse med international lovgivning
– navnlig i USA, det største marked.
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Betænkning: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Som led i internettets hastige udvikling er der ved at blive skabt et
udbredt netværk af indbyrdes forbundne ting, der kan udveksles på internettet. Der er således ved at blive
skabt et "tingenes internet", der omfatter alt fra bøger til biler samt elektriske apparater og fødevarer.
Europa-Parlamentets initiativbetænkning er en opfølgning på Kommissionens meddelelse, der indeholder
14 foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at EU går i spidsen for udviklingen af disse nye netværk af
indbyrdes forbundne ting. I Parlamentets betænkning er der særlig fokus på respekten for privatlivets fred,
de måder, hvorpå tingenes internet kan forbedre EU-borgernes livskvalitet, og tilgængeligheden og
rummeligheden af tingenes internet. Da jeg er helt enig i disse prioriteringer, stemte jeg for denne
initiativbetænkning.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi
(ikt) har medført en sand videnrevolution gennem de seneste 20 år, frem for alt som følge af borgernes
stigende fortrolighed med internettet og World Wide Web.

Vi har nu lagt viden ud på internettet og fjernet indvirkningen af afstande på udvekslingen af oplysninger,
og det nyeste forskningsområde inden for denne teknologi er nu muligheden for at kombinere et nyt
radiofrekvensidentifikationssystem med produkter, således at forbrugerne kan få oplysninger om produkterne
med det samme.

Jeg støtter gennemførelsen af pilotprojekter med henblik på at undersøge de etiske og samfundsmæssige
konsekvenser af denne nye it-ressource, der kan blive en ny beskæftigelsessektor i fremtiden, og jeg støttede
derfor Badia i Cutchet-betænkningen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over grundsigtet i Kommissionens meddelelse.
Udviklingen af nye applikationer og selve funktionen af tingenes internet og den meget store indvirkning,
som denne udvikling vil have på de europæiske borgeres dagligdag og vaner, hænger i høj grad sammen
med de europæiske forbrugeres tillid til systemet.

Det er vigtigt at sikre lovgivnings- og reguleringsrammer, der på den ene side beskytter de europæiske
forbrugere, og på den anden side fremmer offentlige og private investeringer i tingenes internet.

Tingenes internet er en stor økonomisk mulighed, fordi det gør det muligt at optimere produktionsprocesser
og energiforbruget samt skabe nye arbejdspladser og nye tjenesteydelser for et stigende antal europæiske
borgere og virksomheder.

Hvis EU ønsker at indtage en førerstilling på dette marked, skal EU indtage en proaktiv holdning på dette
område og sætte skub i forskning og pilotprojekter.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Som følge af internettets hurtige og uafbrudte vækst er omkring
1,5 mia. mennesker nu forbundet via computere og mobiludstyr. Det næste skridt er en gradvis udvikling
fra at være et netværk af indbyrdes forbundne computere til at være et netværk af indbyrdes forbundne ting
– tingenes internet – fra bøger til biler, fra husholdningsapparater til fødevarer. Et køleskab kan f.eks.
programmeres til at finde frem til produkter, der har overskredet eller snart vil overskride sidste
anvendelsesdato. Disse teknologiske nyskabelser kan medvirke til at imødekomme samfundets og borgernes
forskellige forventninger og være en katalysator for vækst og innovation og således styrke økonomien og
øge borgernes velfærd.

Dette område skal imidlertid omfattes af særlig og omfattende lovgivning, således at tingenes internet kan
opfylde kravene til tillid, accept og sikkerhed. Det er afgørende at sikre fuld respekt for retten til privatlivets
fred og beskyttelsen af personoplysninger. Der skal træffes passende databeskyttelsesforanstaltninger, så
misbrug og andre risici i forbindelse med personoplysninger undgås. Jeg støttede derfor denne proaktive
tilgang, men vi må ikke glemme, at tingenes internet først og fremmest skal være til gavn for borgerne.

Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænkning. Udviklingens af tingenes internet er en
stor mulighed for vækst og konkurrenceevne og indebærer store samfundsmæssige forandringer, der har
en væsentlig indvirkning på borgernes adfærd. Jeg glæder mig derfor over Kommissionens hensigt om i 2010
at offentliggøre en meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred og tilliden til informationssamfundet, da
det efter min mening er helt afgørende til stadighed at overvåge aspekter relateret til beskyttelse af
personoplysninger.
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Debatten om de tekniske og retlige aspekter af "retten til den tavse chip" er ligeledes vigtig. I lyset af de
grundlæggende forandringer, som tingenes internet vil medføre, er det endvidere afgørende, at vi sikrer en
ensartet udvikling af teknologier på regionalt plan for at undgå at øge de nuværende forskelle, og at vi
inddrager regeringerne behørigt i denne proces og er opmærksom på regionerne i den yderste periferi.

Endelig er det efter min opfattelse vigtigt at tilføre flere EU-midler til tingenes internet inden for rammerne
af forskningsprojekter under det syvende rammeprogram og pilotprojekter under rammeprogrammet for
innovation og konkurrenceevne og at fokusere på udvikling af bredbåndsinfrastruktur, udrulning af bredbånd
og en yderligere reduktion af dataroamingtakster.

George Sabin Cutaş (S&D), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for betænkningen om tingenes internet, da jeg mente,
at vedtagelsen af denne betænkning vil fremme udviklingen af en innovativ teknologi i EU. Denne teknologi
vil skabe nye forretningsmuligheder for europæiske virksomheder og bidrage til bekæmpelsen af
klimaændringer og forbedre energi- og transportforvaltningen.

I min egenskab af ordfører stillede jeg en række ændringsforslag om større beskyttelse af personoplysninger
for at forhindre, at de anvendes til andre formål end tiltænkt af de virksomheder, der har adgang hertil.
Betænkningen indeholder således en række vigtige henstillinger om beskyttelse af borgernes grundlæggende
rettigheder.

Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – (RO) Tingenes internet er en fremtidig teknologi forankret i nutiden. Der er
forskellige opfattelser af, om teknologien er til gavn for alle borgere på en harmoniseret, effektiv måde. Det
nye system, der introducerer teknologien i hverdagen, skal gennemføres under fuld respekt for forbrugernes
ret til privatlivets fred. Kommissionen skal til stadighed høre gruppen vedrørende databeskyttelse og ikke
kun, når den skønner det nødvendigt. Der er tale om udstyr og teknologier, der kan transmittere en tings
position, egenskaber og identitet. Ud over retten til den tavse chip skal disse mekanismer kun integreres på
den enkeltes anmodning og ikke som en produktionsstandard. Kommissionen skal samtidig i forbindelse
med udvælgelsen af projekter relateret til tingenes internet tage højde for, hvilket netværk der skal forbinde
disse ting. Vi ser i øjeblikket en lang række cyberangreb. Så vidt jeg kan se, kan det indebære en sikkerhedsrisiko
og belaste det nuværende netværk betragteligt at koble sig op på tingenes internet via World Wide Web.
Udviklingen af et parallelt netværk til at forbinde ting kan være løsningen i den nuværende situation gennem
deling af digitaliseringsdividendens frekvenser.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Badia i Cutchet-betænkningen til støtte for skabelsen af
et tingenes internet. Jeg mener, at nye informationsteknologier er til stor gavn for samfundet, men det er
vigtigt at sikre, at der tages hensyn til potentielle sundheds- og miljømæssige virkninger samt aspekter
vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Internettet er blevet en del af dagligdagen for millioner af mennesker, og
det er i dag et uundværligt kommunikationsmiddel og middel til overførsel af information og viden. Som
følge af den eksponentielle stigning i indhold på internettet kan det anvendes til mange formål, og der sker
en stadig udvikling på dette område. Det har imidlertid også samtidig givet anledning til en ny form for
kriminalitet, hvor de kriminelle udnytter hurtigheden og dematerialiseringen af informationsstrømme og
den enorme mængde personoplysninger, som netbrugerne stiller til rådighed.

Jeg er enig i henstillingerne i beslutningen om, at der ikke må indføres begrænsninger i adgangen til internettet
af politiske årsager, og at der skal skabes større sikkerhed for børn og unge, der bruger netværket. Jeg er også
enig i, at brugen og den daglige forvaltning af netværket bør overlades til den enkelte, men jeg mener ikke,
at medlemsstaterne kan undslå sig at gribe aktivt ind gennem regulering, primært med henblik på at forebygge
misbrug og krænkelse af borgernes rettigheder.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Nye teknologier har uden tvivl en indvirkning på borgernes
sikkerhed og livskvalitet, og der er således både fordele og risici forbundet med brugen af disse teknologier.
I denne forbindelse indebærer "tingenes internet" en række nye fordele for borgerne, men der skal også være
fokus på mulige risici forbundet med et redskab, der rummer store muligheder. Jeg vil gerne understrege, at
det er vigtigt at fremme forskning og igangsætte pilotprojekter og at udnytte de nye muligheder bedst muligt,
navnlig ved at optimere energibesparelser og produktionsprocesser og skabe nye arbejdspladser og
udfordringer. Det er imidlertid afgørende, at EU etablerer en fælles referenceramme for at styrke de nuværende
regler for tilsyn med systemet, fortrolighed, informationssikkerhed, etisk forvaltning, beskyttelse af privatlivets
fred, indsamling og opbevaring af personoplysninger og forbrugeroplysninger. I lyset af den hurtige udvikling
af "tingenes internet" skal der etableres et sikkert, gennemsigtigt og multilateralt forvaltningssystem. Jeg
bifalder således Kommissionens fokus på borgernes sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger og
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privatlivets fred og på forvaltning af "tingenes internet" under hensyntagen til beskyttelsen af privatlivets
fred og personoplysninger.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Tingenes internet er et projekt, der blev påbegyndt i USA i
1999. Det bliver stadig mere populært og vil i de kommende 10-15 år komme til at revolutionere interaktionen
mellem mennesker og ting og mellem selve tingene takket være den stigende anvendelse af RFID-teknologi
(radiofrekvensidentifikation).

Der er også stor usikkerhed af både begrebsmæssig og teknisk karakter forbundet med udviklingen af tingenes
internet, der kan bringe en lange række nyskabelser og positive aspekter ind i vores dagligdag, som vi bør
have fokus på. Teknologien bag dette tiltag, RFID, kaldes en tag, dvs. en elektronisk komponent, der udgøres
af en chip og en antenne. Chippen er kun nogle få millimeter lang og kan indeholde, modtage og sende
information uden kabelforbindelse. Dette rejser bl.a. en række spørgsmål om ejerskab, forvaltning og
beskyttelse af privatlivets fred.

Med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse understreger ordføreren, "at det er vigtigt,
at alle grundlæggende rettigheder, og ikke blot privatlivets fred, bliver beskyttet i forbindelse med udviklingen
af tingenes internet", hvilket efter vores opfattelse er en positiv holdning. Vi er imidlertid i alvorlig tvivl om
forvaltningen af disse data. Der er stadig ingen afklaring på dette område, og vi undlod derfor at deltage i
afstemningen.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Da teknologien bliver stadig mere avanceret, er det vigtigt, at
EU og andre politiske beslutningstagere følger med i udviklingen. Denne betænkning dækker en række vigtige
spørgsmål som f.eks. privatlivets fred og sundhed, og jeg støtter fuldt ud ordførerens opfordring til EU om
at være proaktiv på dette område.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Informations- og kommunikationsteknologi (ikt) har spillet en vigtig rolle
i forbindelse med fremme af social udvikling og økonomisk vækst, forskning, innovation og kreativitet i
europæiske offentlige og private organer. Internettets hurtige udvikling gennem de senere år har skabt nye
bekymringer, og EU bør etablere en fælles referenceramme for at styrke de nuværende regler for forvaltning
af systemet, herunder navnlig vedrørende fortrolighed, informationssikkerhed, etisk forvaltning, beskyttelse
af privatlivets fred, indsamling og opbevaring af personoplysninger og forbrugeroplysninger. I lyset heraf
er det afgørende, at myndigheden med ansvar for "tingenes internet" respekterer brugernes sikkerhed,
databeskyttelse og ret til privatlivets fred, hvilket er en forudsætning, hvis teknologien skal være til gavn for
EU-borgerne. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) 1,5 mia. mennesker er allerede online og bruger internettet. Internettet
repræsenterer et stormløb fra en ny type netværksteknologi, der har til formål at etablere en eller anden form
for kommunikation mellem mennesker og ting eller mellem ting og ting. Information om produkter skal
gemmes, modtages og sendes. Men man må frygte, at ulemperne ved den nye teknologi vil veje tungere end
alle fordelene. Det må sikres, at privatsfæren forbliver beskyttet, og at personoplysninger ikke kan misbruges.
Men det lader til, at fremtidige netværksbrugere vil blive endnu mere sårbare end de allerede er. Jeg stemte
for betænkningen, fordi der tydeligvis er behov for de foranstaltninger til beskyttelse af privatsfæren og af
personoplysninger, som forfatteren foreslår.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) I forbindelse med nye teknologiske udviklinger, i dette tilfælde det
såkaldte tingenes internet, er det altid vigtigt at tage de etiske spørgsmål op på lige fod med mulige fordele
og at beskytte personlige rettigheder. Denne betænkning tager et skridt i denne retning, og derfor har jeg
stemt for.

Justas Vincas Paleckis (S&D), skriftlig. – (LT) Internettet, som først begyndte at blive brugt i større målestok
for to årtier siden, er blevet en uadskillelig del af samfundet på linje med telefonen og radioen. I dag har
1,5 mia. mennesker forbindelse til internettet, og om et par år vil tallet være dobbelt så stort. Inden længe
vil den nyeste teknologi gøre det muligt for ikke kun computere at være koblet op på nettet, men også biler
eller endda bøger, fødevarer og andre ting. Når en bil er forbundet til nettet, bliver det muligt at give føreren
oplysninger om dæktrykket. Programmerede køleskabe vil kunne registrere produkter, der har overskredet
holdbarhedsdatoen. Jeg stemte for betænkningen, fordi tingenes internet vil give et skub til økonomien, der
ligger under for krisen, og være med til at skabe nye arbejdspladser og nye tjenesteydelser for et voksende
antal EU-borgere og -virksomheder. Det vil også gøre det muligt for os at optimere produktionsprocesserne
og spare energi, hvilket er meget vigtigt i kampen mod klimaforandringer.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Vi Grønne støtter kraftigt denne betænkning fra vores
socialdemokratiske kollega Badia i Cutchet. Den vil indebære en vigtig ny anvendelse af internetteknologi.
Man forudsiger, at tingenes internet vil blive en del af vores hverdag inden for de næste 10-15 år. Det bruger
trådløs identifikation til at modtage og sende data trådløst. Det fungerer ved hjælp af en lillebitte chip, der
kan indeholde store mængder information om den ting eller person, den er placeret på. Inden for
landbrugssektoren giver trådløs identifikation f.eks. mulighed for bedre og hurtigere sporing af produkter
og giver oplysninger om indholdet, bl.a. kemiske egenskaber, glutenniveauer osv. Lignende anvendelser er
allerede indført, f.eks. en chip, der kan sende realtidsoplysninger om dæktryk til en bilist. Denne nye teknologi
vil revolutionere og udvide samspillet mellem personer og ting og mellem ting og ting. Det nytænkende
ligger i forholdet mellem ting og ting. Det eksempel, man hører oftest, er et køleskab, som med den rigtige
programmering kan registrere produkter, der nærmer sig eller har overskredet holdbarhedsdatoen.

Betænkning: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Wolf Klinz, Silvana Koch-Mehrin,
Britta Reimers og Michael Theurer (ALDE), skriftlig. – (DE) Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og
børnepornografi er afgørende vigtigt. Vi må gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe tilgængeligheden af
børnepornografi i kommunikationsnetværk. Permanent og effektiv kontrol med børnemisbrug er både et
politisk ansvar og en pligt ifølge retsstatsprincippet. Tysklands Frie Demokratiske Parti i Parlamentet har
den holdning, at det er nødvendigt at fjerne denne form for kriminelt indhold hurtigst muligt.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne initiativbetænkning, som har til formål at påvirke
det kommende forum om forvaltning af internettet, der skal afholdes i Vilnius fra den 25. til den 29. september.
Parlamentet beder forummet om i forbindelse med udførelsen af sit arbejde at forøge udviklingslandenes
deltagelse og på den anden side at koordinere sit arbejde med nationale og regionale fora. Det opfordrer også
EU til at udvikle en strategi for de grundlæggende aspekter ved forvaltningen af internettet samt om at
tilskynde til reform af ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Jeg ser ingen anden mulighed end at stemme for hr. Sosa Wagners
betænkning om behovet for at sikre etisk og sikker forvaltning af internettet.

Det værktøj, der har bygget bro over tid og afstande for kommunikation, byder på enorme potentielle fordele,
men er samtidig en daglig risikofaktor for såvel beskyttelse af personoplysninger som for børn. Det er helt
afgørende at sikre fri distribution af information og kommunikation, men under vished om, at de svageste
personer og mest følsomme data fortsat beskyttes i tilstrækkelig grad. Kun på denne måde kan internettet
fortsætte med at være drivkraften for positiv social forandring og respektere den enkeltes værdighed.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Internettet er et ”globalt offentligt gode,” og den forvaltning
af og kontrol med det, som en vis regering har udøvet, har tiltrukket sig en hel del kritik.

EU bør udvikle en strategi, der afspejler en fælles holdning til de grundlæggende aspekter ved forvaltningen
af internettet, og som kan forsvares med bestemthed på den internationale scene og i de bilaterale forbindelser
til USA.

Jeg støtter Kommissionens positive holdning til den nuværende forvaltningsmodel baseret på ledelse i den
private sektor.

Jeg vil også gerne opfordre til større engagement fra udviklingslandenes side, især i form af finansiering af
deres deltagelse.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Internettet har haft massiv indvirkning på samfundet og det offentlige
liv de sidste 20 år. Det er EU et godt eksempel på, for det repræsenterer lidt over 7 % af verdens befolkning,
men næsten 19 % af verdens internetbrugere. Forvaltning af internettet har været en topprioritet i den
offentlige politik med henblik på at sikre, at offentligheden kan udnytte internettets potentiale fuldt ud, og
samtidig at forsøge at finde de bedste løsninger på problemet med upassende eller ulovligt indhold foruden
at yde tilstrækkelig beskyttelse til forbrugere og forsøge at løse problemerne med jurisdiktionsmyndighed i
en global onlinesfære.

Jeg er helt enig i tanken om, at internettet er et globalt offentligt gode, som altid bør beskytte og respektere
offentlighedens interesser. Det er afgørende, at EU udvikler en strategi for de grundlæggende aspekter ved
forvaltning af internettet, og jeg støtter det spanske formandskabs initiativ om at udarbejde et ”europæisk
charter for internetbrugernes rettigheder.” Det er vigtigt at arbejde hen imod en intern reform af Internet
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Corporation for Assigned Names and Numbers for at give det en mere repræsentativ struktur under større
kontrol af det internationale samfund og gøre det mere ansvarligt og gennemsigtigt.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om forvaltning af internettet, som behandler
følsomme spørgsmål såsom beskyttelse og sikring af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder,
adgang til og brug af internettet og internetkriminalitet. Det spanske formandskabs forslag om at oprette et
europæisk charter for internetbrugernes rettigheder og anerkende en femte grundlæggende frihedsrettighed
(adgang til internettet) kunne give EU mere effektive instrumenter, der ville gøre det muligt at garantere bedre
beskyttelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede spørgsmål på den ene side og udbredt og lige adgang til
internettet på den anden.

Göran Färm, Olle Ludvigsson og Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. – (SV) Vi svenske socialdemokrater
valgte at undlade at stemme om formuleringen vedrørende blokering af websteder. Vi mener, at disse
foranstaltninger kan være berettiget i visse situationer, f.eks. i forbindelse med forbrydelser, der involverer
børnepornografi, men tekstens henvisning til at blokere websteder i tilfælde af internetkriminalitet var alt
for vidtrækkende til, at vi kunne stemme for.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Det er en ubestridelig kendsgerning, at internettet nu spiller en offentlig
rolle og har indflydelse på ikke kun folks hverdag, men også på massebevægelser, politiske idéer og
kommunikationsstrategier. Det er sandt, at internettet har fået en uerstattelig rolle i offentligheden, og det
kan EU’s medlemsstater ikke ignorere. De bør opfordre til bedre adgang til og deltagelse i forvaltningen af
internettet uden derved at underminere den private brugs førende rolle og den daglige administration af
internettet, da det har vist sig afgørende for internettets vitalitet og vækst. Medlemsstaternes rolle bliver
vigtigere, og det samme gælder spørgsmål om internetkriminalitet og beskyttelse af brugernes sikkerhed og
privatliv samt offentlighedens adgang til og ytringsfrihed via internettet.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I betragtning af internettets stadig mere fremtrædende stilling
i offentlighedens og institutionernes dagligdag og endda i ledelsen af forskellige lande og af dets indvirkning
på økonomisk, kulturel, social og menneskelig udvikling er forvaltningen af internettet et yderst vigtigt
spørgsmål på den globale scene. Det betyder, at det er yderst vigtigt for EU at sikre forudsætningerne for
aktiv indgriben på området og at beskytte almenvellet og dets værdier og principper. I lyset heraf stemte jeg
for betænkningen, der understreger vigtigheden af en bredere global og alsidig repræsentation i de organer,
der i øjeblikket kontrollerer internetmarkedet, f.eks. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) og Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Denne betænkning opstår ud af den vigtige rolle, som internettet
spiller. Internettet er blevet et uundværligt værktøj til fremme af demokratiske initiativer, politisk debat,
digitale færdigheder og formidling af viden. Internetadgang både sikrer og er afhængig af udøvelsen af en
række grundlæggende rettigheder, herunder respekt for privatlivets fred, databeskyttelse, ytrings- og
forsamlingsfrihed, pressefrihed, ikkeforskelsbehandling, uddannelse og kulturel og sproglig mangfoldighed.

Derfor påpeger betænkningen, at institutioner og interessenter på alle planer har et generelt ansvar for at
sikre, at alle kan udøve deres ret til at deltage i informationssamfundet.

Den behandler også de trusler, som internetkriminalitet udgør mod samfund, der benytter informations- og
kommunikationsteknologi, og bemærker den voksende tilskyndelse til at begå terrorangreb, hadeforbrydelser
og børnepornografi. Det udgør en fare for offentligheden, herunder børn, og det anføres i betænkningen,
at ”man i forbindelse med fastlæggelsen af en global strategi også bør styrke de offentlige aktørers rolle.”
Sluttelig gives der i betænkningen udtryk for bekymring over strukturen i Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN), som langt fra er repræsentativ, og den begrænsede kontrol, som det
internationale samfund, herunder EU, kan udøve med ICANN’s arbejde.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Betænkningen anerkender vigtigheden af internettet i forhold
til at fremme kulturel mangfoldighed og tilskynde til demokratisk medborgerskab. Men for at kunne fremme
demokratiske værdier er det afgørende, at regeringer afholder sig fra at indføre censur, og derfor hilser jeg
bestemmelserne i punkt 13 velkommen.

Iosif Matula (PPE), skriftlig. – (RO) Debatten om forvaltning af internettet er bestemt af særlig vigtighed i
en situation, hvor dette kommunikationsmiddel er blevet fuldstændig afgørende i mange lande, både i folks
professionelle og personlige liv. Det er netop derfor, at det som minimum er udtryk for en total mangel på
fantasi, at vi fuldt ud overlader de strategiske beslutninger om internettet til et privat selskab ovre i USA.
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Den betænkning, vi stemte om i dag, er afgørende for at etablere en forvaltningsmodel, der også inddrager
slutforbrugerne. Jeg mener, at vi er nødt til at tilskynde til samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet,
herunder på lokalt, regionalt og nationalt plan. I lyset af den yderst høje udviklingshastighed i Asien må vi
også samtidig inddrage aktører fra det asiatiske marked. Endvidere er det vigtigt for os, at der gøres en
betydelig indsats for at finde en balance mellem at beskytte brugernes privatliv og registrere personoplysninger
på forskellige websteder, ikke kun på grund af de sociale netværks opdukken, men også på grund af udviklingen
af e-handel. En anden yderst vigtig kendsgerning er, at internettet er et fortrinligt middel til at fremme Europas
kulturarv og værdier og en drivkraft for innovation, der sætter os i stand til at indsnævre kløften mellem os
og andre områder i verden.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jeg hilser med tilfredshed betænkningens betragtninger,
som beskriver internettet som et offentligt gode, der må forvaltes i fælles interesse. Betænkningen fremhæver
vigtigheden af internettet for den politiske debat. Det er på grund af disse principper, der omtales på meget
passende vis, at jeg stemte for teksten. Hvordan kan vi overhovedet arbejde for respekt for de fælles interesser
på den ene side og opfordre til fælles offentlig-privat forvaltning, der ikke er til hinder for fri konkurrence,
på den anden? Selv om teksten har den gode egenskab, at den påpeger vigtigheden af den almene interesse,
opnår den det modsatte. Euroliberal dogmatisme vil medføre en katastrofe for Europa.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) I dag er internettet et globalt værktøj, så forvaltningen af det bør tage højde
for den fælles interesse. Internettet er nu et af de vigtigste midler til at formidle demokratiske værdier i hele
verden, og det er et uundværligt værktøj til fremme af alle mulige idéer, politisk debat og udbredelse af viden.
Derfor er det afgørende vigtigt, at internettet udvikles på en sådan måde, at alle i EU får mere lige adgang til
det. Det er også afgørende, at det er sikkert for alle brugere, især børn, som ikke i samme grad er i stand til
at beskytte sig selv mod potentielle farer som følge af brugen af det. Hvis vi skal kunne bevare internettets
status som et globalt offentligt gode, må vi undgå en situation, hvor det domineres af en enkelt instans eller
en gruppe organisationer. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) I forhold til internettet må vi på den ene side opretholde princippet
om ytringsfrihed og på den anden bekæmpe internetkriminalitet og dets uvæsen. Men vi må ikke ende med
at gemme data i kriminalitets- og terrorbekæmpelsens navn, hvis der ikke er grund til mistanke. Internettet
har konkret medført nye problemer såsom databeskyttelse på sociale netværkshjemmesider eller i forbindelse
med projekter som Google Street View. Problemerne i forbindelse med de seneste udviklinger på internettet
blev knap berørt, og derfor undlod jeg at stemme.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) Internettet er et globalt offentligt gode, som bør fungere ud
fra kriteriet om offentlig interesse. Der må etableres en særlig forvaltningsinfrastruktur for internettet for at
sikre dets sikkerhed, integritet og pålidelighed og reducere risikoen for internetangreb. Der er behov for et
åbent globalt samarbejde om forvaltning af internettet, og vi må udarbejde et europæisk charter for
internetbrugernes rettigheder og anerkende den femte grundlæggende frihed i EU, nemlig adgang til internettet.
Derfor stemte jeg i dag for betænkningen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forvaltning af
internettet, der påpeger, at EU bør vedtage en strategi, som omfatter adgang til internettet uden
forskelsbehandling og sikrer internettets neutralitet, respekten for privatlivets fred, databeskyttelse,
ytringsfrihed og beskyttelse af mindreårige. Der må lægges særlig vægt på den del af befolkningen, der er
mest sårbar over for angreb på nettet, og de nødvendige begrænsninger må indføres for i videst muligt
omfang at beskytte mindreårige og for at fremme internationalt samarbejde i kampen mod ulovligt og
skadeligt internetindhold.

Fiorello Provera (EFD), skriftlig. – (IT) Internettet er nu blevet et instrument, der er afgørende for udviklingen
af det indre marked, som er en hjørnesten i EU’s vækst og udvikling. Desuden har over 60 % af Europas
befolkning nu adgang til informationsteknologiens verden. Det virker derfor nødvendigt, at EU går i spidsen
for debatten om forvaltning af internettet for derved at sikre, at en tjeneste, der er blevet afgørende for socialt
og kommercielt samspil, på behørig vis afspejler EU’s værdier såsom beskyttelse af forbrugere og mindreårige.
Derfor støtter jeg indholdet og forslagene i hr. Sosa Wagners betænkning.

Teresa Riera Madurell (S&D), skriftlig. – (ES) Lad mig starte med at gratulere ordføreren med hans
betænkning og dens fortrinlige timing op til det næste møde i Internet Governance Forum (IGF), som for
første gang vil finde sted i EU.

EU har deltaget i IGF siden dets etablering, men det gør kun vores delegation endnu mere relevant, at det
afholdes i Vilnius. I år er det fem år siden, at IGF blev etableret, og i overensstemmelse med Tunisdagsordenen
må det beslutte, om det vil fortsætte. EU’s delegation har allerede i Sharm el Sheikh givet udtryk for sin
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enighed om, at IGF skal fortsætte i sin nuværende form på grund af den vigtige rolle, det spiller som instrument
for åben dialog mellem alle de aktører, der er involveret i forvaltning af internettet.

Det må fortsat være vores standpunkt i de drøftelser, der skal finde sted i Vilnius. Hvad angår de andre
spørgsmål såsom udviklingen af Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, der utvivlsomt vil
indtage en væsentlig position i drøftelserne på det kommende forum, gør hr. Sosa Wagners betænkning det
meget klart, hvilke aftalte holdninger vi repræsentanter for de europæiske institutioner samlet vil argumentere
for på IGF.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jeg har stemt imod denne betænkning ved den endelige
afstemning, fordi den indeholder støtte til regeringsindblanding i forvaltningen af internettet, hvilket ikke
ligefrem er De Grønnes holdning.

Alexandra Thein (ALDE), skriftlig. – (DE) Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
er afgørende vigtigt. Vi må gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, at børnepornografi bliver tilgængeligt via
internettet. Permanent og effektiv forebyggelse af børnemisbrug er både et politisk ansvar og et princip ifølge
retsstatsprincippet. Medlemmerne af Tysklands Frie Demokratiske Parti i Parlamentet har den holdning, at
kriminelt indhold af denne type skal slettes hurtigst muligt.

Derek Vaughan (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg stemte for hr. Sosa Wagners betænkning, fordi EU bør udvise
stærkt lederskab i forhold til alle aspekter af forvaltningen af internettet på den internationale scene.
Betænkningen fastholder EU’s betoning af behovet for det globale internets sikkerhed og stabilitet, respekten
for menneskerettighederne, ytringsfrihed, privatlivets fred, beskyttelse af persondata og fremme af kulturel
og sproglig mangfoldighed.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen om forvaltning af
internettet, men jeg undlod at stemme om det punkt, der opfordrer til, at der lægges vægt på beskyttelse af
ejere af intellektuel ejendomsret ved at ligestille dem med forbrugere.

Faktisk skal god forvaltning af internettet sikre adgang for alle til aktiver, ikke mindst kulturelle aktiver, i et
digitalt miljø, men det må ikke ske på en måde, der er til skade for ophavsmænds, især forfatteres, rettigheder.
Disse rettigheder må ikke behandles, som var de blot intellektuelle ejendomsrettigheder. Forfattere skal kunne
vælge den måde, hvorpå de ønsker, at folk skal kunne skaffe sig adgang til deres værker på.

Desuden skal brugeres privatliv og kreativitet også sikres.

Derfor er det afgørende vigtigt at finde en balance mellem brugeres og ophavsmænds rettigheder, så
enkeltpersoner kan trives som informerede borgere, forbrugere og ophavsmænd.

Betænkning: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. – (PT) Selv om jeg stemte for denne betænkning, bemærkede jeg de
forbehold, der blev taget over for visse regioner, især regionerne i den yderste periferi, med hensyn til adgang
til innovation. Vanskeligheder i forbindelse med manglende kritisk masse må tages i betragtning for at
tilskynde til bedre udnyttelse af potentialet for områder som forskning og innovation i disse regioner. De
unikke egenskaber ved regionerne i den yderste periferi, hvad angår geografi og klima, er særlige fordele i
forhold til udviklingen af specifikke aktiviteter inden for biodiversitet, marine ressourcer, klimaforandringer,
vedvarende energi, vand, miljøet, naturressourcer, sundhed og nye teknologier.

Især hvad angår naturressourcer og biodiversitet giver regionerne i den yderste periferi europæisk forskning
privilegeret adgang til tropiske økosystemer med enestående biodiversitet og landbrug. Det muliggør forskning
inden for rammerne af det europæiske forskningsområde som ”naturlige laboratorier.” Disse steder er også
velegnede til eksperimenteren. Trods mange regioners muligheder og den store indsats, der er investeret i
dem, har mange regioner fortsat mere vanskeligt end andre ved at forbedre de faktorer, der bidrager til
konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse ifølge Lissabonstrategien, især inden for rammerne af forskning
og udvikling.

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg støtter hr. Winklers standpunkt vedrørende en revision af
EU’s politik til fremme af innovation, som jeg stemte for. Jeg er især enig i ønsket om at udarbejde en
vidtrækkende strategi omhandlende ikke kun teknologisk innovation, men også administrativ, organisatorisk
og social innovation. Med dette for øje føler jeg, at den finansielle sektors og små og mellemstore
virksomheders engagement i at definere foranstaltninger til fremme af innovation er afgørende, og det samme
er fokus på politiske og økonomiske mål på regionalt plan.
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Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Denne initiativbetænkning ser på de fællesskabsforanstaltninger, der
er indført inden for innovationspolitik, og fastlægger en række prioriteter i forhold til at definere en ny
innovationspolitik. Blandt disse udtrykker Parlamentet ønske om, at innovation ikke begrænses til teknologiske
aspekter, men at den også omfatter administrativ, organisatorisk og social innovation. Endvidere understreger
den udvikling af nye innovationsindikatorer, der er bedre tilpasset til økonomier, som i stigende grad er
videnbaserede. Sluttelig, og det betragter jeg som et vigtigt punkt, går betænkningen ind for at forbedre
synergieffekterne mellem rammeprogrammerne for forskning og innovation og strukturfondene. Eftersom
jeg er fuldstændig enig i betænkningens anbefalinger, stemte jeg for.

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for min tyske kollega Hermann Winklers
initiativbetænkning, som blev udarbejdet efter Kommissionens meddelelse ”Revision af Fællesskabets
innovationspolitik i en verden under forandring.” Innovation er nøglefaktoren for en vellykket reaktion på
de væsentlige samfunds- og miljømæssige udfordringer, som EU står over for, og for at opnå dets strategiske
politiske mål. Vi kan ikke opnå vores energi- og klimamål inden 2020 uden at sætte fart på udviklingen og
den almene indførelse af passende, varige og effektive energiteknologier. Jeg støtter en styrkelse af dialogen
mellem universiteter og virksomheder. Hvad angår de budgetmæssige aspekter i forhold til statisk offentlig
finansiering, må vi gøre innovationspolitik mere fællesskabsbaseret.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg støttede betænkningen. Videnskabelig forskning og innovation
er det centrale element til at få succes med at imødegå EU’s store aktuelle samfunds- og miljømæssige
udfordringer og opfylde de strategiske politiske mål på områder som konkurrenceevne, klimaforandringer,
beskæftigelse, demografiske ændringer og mange andre, For at bevare konkurrenceevnen må EU investere
i bæredygtige teknologier og sikre, at de modtager tilstrækkelig finansiering. Indtil nu har EU haltet langt
bagefter i forhold til videnskabelig forskning og udvikling, fordi dette område er meget fragmenteret, og der
er forskelle mellem videnskabelig forskning og udvikling og markedsintroduktion. Jeg føler, at Kommissionens
fremtidige planer for innovation må afklare spørgsmålene omkring privat finansiering af videnskabelig
forskning og innovation, hvilket ville sætte virksomheder i stand til at udvikle innovative produkter og
tjenester og tilpasse dem på markedet.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Uanset om innovationer vedrører produkter eller processer, og om de
er radikale eller inkrementelle, udgør de i dag drivkraften bag konkurrenceevnen i moderne økonomiske
systemer og forretningssystemer, der er målrettet effektivitet og bæredygtighed. Den forskning, der
underbygger enhver innovativ handling og opdagelse, må derfor støttes, især når det lykkes den at føre små
og mellemstore virksomheder sammen med den nye teknologiske verden.

Derfor kan jeg kun støtte hr. Winklers initiativbetænkning, som indfører en tredje faktor, der lukker
videntrekanten, nemlig forbrugere. Vi har brug for referencepunkter i den konstant foranderlige situation,
som vi oplever i vores liv nu om dage. Derfor er det vigtigt, at vækst og det økonomiske og sociale systems
konkurrenceevne altid forbliver på en menneskelig målestok.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) I øjeblikket bruges under 1 % af EU’s budget til innovation.
Det er tingenes tilstand på et tidspunkt, hvor Europa har erkendt, at dets fremtid skal findes i videntrekanten
mellem forskning, innovation og uddannelse. Under disse omstændigheder er Parlamentets anmodning om
at afsætte flere midler til innovation absolut berettiget. Vi nærmer os det tidspunkt, hvor vi skal se på de
finansielle fremskrivninger for 2014-2020, og vi må tage denne anmodning i betragtning. En forvandling
af Europas økonomi til en bæredygtig økonomi må gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige
og gøre det muligt for nye muligheder at vise sig for nationale økonomier som følge af de økonomiske og
økologiske udfordringer, som Europa står over for.

Især på baggrund af finanskrisen og de stramme kreditforhold er det endvidere afgørende vigtigt for
virksomheders innovative muligheder, at der stilles flere midler til rådighed på både EU-plan og nationalt
plan, og at der etableres passende finansielle instrumenter. En opdeling af midlerne til en lang række
målsætninger og specifikke EU-initiativer har ikke affødt tilfredsstillende resultater hidtil. Midlerne må
målrettes de områder, hvor boomerangeffekten er størst. Det centrale kriterium her må være merværdi for
Europa.

Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænkning. Jeg vil gerne starte med at gratulere
ordføreren, hr. Winkler, med hans fortrinlige arbejde.

Innovation og forskning er ligesom uddannelse og erhvervsuddannelse centrale elementer, der vil sætte
Europa i stand til at konkurrere positivt i en verden præget af større teknologisk konkurrence. Men indtil
videre er kun 1 % af EU’s budget øremærket til dette område. Det er en andel, der ikke er stor nok til at gøre
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noget ved de vanskelige udfordringer, som Europa står over for. Det er på tide, at EU investerer mere i
forskning og innovation. Jeg tror på, at vi kan overvinde den økonomiske krise, og at stille flere midler til
rådighed er én måde at gøre det på.

Jeg mener også, at det er vigtigt at opstille incitamenter for og tilskynde til privat investering i teknologisk
innovation, for kun gennem forskning kan vi opnå et konkurrencedygtigt marked, der kan modstå det stadig
voksende antal flytninger. Sluttelig støtter jeg planen om instrumenter, der er skræddersyet til brugernes
behov, og en reduktion i bureaukratiet for små og mellemstore virksomheder, hvilket vil fremme vigtig
teknologisk innovation.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Innovationspolitikken må tage højde for de store sociale
problemer, vi står over for, og føre alle de involverede parter sammen.

Det er afgørende at investere i viden og reformer, der fremmer teknologisk fremskridt, forskning, innovation,
uddannelse og erhvervsuddannelse, for at støtte velstand, vækst og beskæftigelse på mellemlang og lang sigt.

Kampen mod nye udfordringer kræver en innovativ tilgang til gennemførelse af ny teknologi og til sociale
spørgsmål på et organisatorisk plan.

Jeg vil gerne opfordre til en intensiveret indsats, så vi kan gå fra teknologisk innovation til social innovation
– innovation i offentlige service og i de forskellige regioner.

Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Intelligent vækst baseret på viden- og innovationsøkonomien forudsætter
konkrete foranstaltninger fra supranationale og nationale institutioners side.

Forbedrede politikker til støtte for iværksættere inden for forskningssektoren må ledsages af politikker, der
tilskynder til investering i nye eksperimenter i et forsøg på bl.a. at sikre, at der står uddannede arbejdstagere
klar til at konkurrere på det europæiske arbejdsmarked. Samtidig med at vi beder landene om at investere
mere i forskning, bør vi tilbyde dem et europæisk regelsæt, der både er overordnet og specifikt, med fælles,
koordinerede retningslinjer for udvikling og instrumenter til at overvåge, om midlerne afføder de ønskede
resultater.

Jeg foreslår og støtter regulering på europæisk plan af lærlingeuddannelser, erhvervsuddannelse og faglige
foranstaltninger, som nogle lande allerede har indarbejdet i deres uddannelsessystemer, foruden
foranstaltninger baseret på rettigheder og forpligtelser inden for uddannelse. Men hvis vi skal stræbe efter,
at 3 % af BNP skal afsættes til finansiering af forskning, må den akademiske verden yde flere garantier i forhold
til f.eks. lektorers akademiske produktivitet, og vi må forhindre den stykvise tildeling af ressourcer, som i de
senere år har medført forkert og uforholdsmæssig brug af allerede begrænsede midler med utilfredsstillende
resultater til følge.

Sluttelig er jeg enig i behovet for at arbejde hen imod et fælles patentdomstolssystem for at standardisere
rettigheder på supranationalt plan.

Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – (RO) Innovation spiller en særlig vigtig rolle i det moderne samfund. Et samfund
baseret på innovation kan afværge potentielle kriser, både socioøkonomiske og naturlige. Derfor er det
afgørende vigtigt, at en innovationspolitik kan støtte samfundets fremskridt snarere end at få det til at stagnere
som følge af forskellige bureaukratiske kneb. Som hr. Winkler angiver i sin betænkning, må man også tage
den sociale værdi, som innovation medfører nu om dage, med i betragtning. Jeg mener, at det 21. århundredes
innovationer også må tage højde for den indvirkning, de har på individet og samfundet i almindelighed.
Innovationer såsom tingenes internet må tage retten til privatlivets fred og beskyttelse af folks persondata i
betragtning og respektere dem. Europa må ikke blive et ”big brother”-samfund. Tværtimod skal innovationerne
hjælpe folk med at kommunikere frit i et åbent samfund. Teknologiske og sociale innovationers bidrag ligger
faktisk til grund for vores fremskridt. Derfor beder jeg Kommissionen behandle spørgsmålet med størst
mulig ansvarlighed og fremlægge en vision for udarbejdelse af en handlingsplan for innovation for fremtiden.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Betydningen af viden og innovation har vundet indpas som en del af den
politiske dagsorden og i den politiske jargon, og der er ikke mange, der i dag tør bestride vigtigheden af at
investere i dette område og af behovet for at knytte viden, innovation, virksomheder og arbejdspladser
sammen.

Men risikoen ved enighed om begrebet er, at det bliver udvandet, som det er sket med andre modeluner
såsom miljøet, økonomisk bæredygtighed og støtte til iværksætteri. Disse emner dækker side efter side i
valgmanifester og -programmer og ender næsten altid med at miste enhver karakteristisk egenskab, de måtte
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have haft, og med at være rene konstateringer. På trods af regeringens seriøse indsats i forhold til visse aspekter
må jeg i denne forbindelse henlede opmærksomheden på den negative teknologiske populisme, som den
portugisiske premierminister lader til at lide af. Det ville være bedre at koncentrere sig mere om indhold og
mindre om bekendtgørelser om forbedringer i arbejdsforhold og videnskabelig produktion og at huske, at
selv om en konkurrencepræget indsats ganske vist kræver ambition, forudsætter det også en realistisk tilgang.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Det er almindelig anerkendt i dag, at innovation er afgørende
for den økonomiske og sociale udviklings og den europæiske integrations succes og bæredygtighed.
Vigtigheden af innovation, som altid skal være knyttet til forskning og uddannelse, er blevet endnu tydeligere
i lyset af den stadig hurtigere udvikling i den globale og menneskelige virkelighed. I lyset heraf støtter jeg
denne betænkning om en revision af EU’s innovationspolitik, idet jeg understreger det akutte behov for, at
EU fokuserer sin indsats på at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne på området. Jeg vil også gerne påpege
vigtigheden af incitamenter for den private sektor og en omfattende, tværgående strategi for at prioritere
opfyldelse af den europæiske innovationspolitik.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi er enige i flere aspekter af denne betænkning, selv om den
måde, den er formuleret på, ikke altid fokuserer på de vigtigste emner. Vi er f.eks. enige i, at innovation kun
er ét af de elementer, der er nødvendige for at overvinde de udfordringer, vi står over for i dag, både på socialt
og globalt miljømæssigt plan, og at der er andre områder, der er lige så vigtige for samfundet.

Men den prioritet, der gives til hvert af de områder, som er omfattet af den såkaldte EU 2020-strategi, f.eks.
økonomisk aktivitet, beskæftigelse, demografiske ændringer og et rummeligt samfund, betyder, at dokumentet
og analysen af den nødvendige innovation i en verden i forandring slet ikke lever op til, hvad der kræves for
at fremme reel økonomisk og social samhørighed, produktivitetsvækst, jobskabelse og løngenopretning i
medlemsstaterne, hvilket vi alt sammen betragter som afgørende vigtigt. Det er grunden til, at vi undlod at
stemme.

I sin meddelelse "Revision af Fællesskabets innovationspolitik i en verden under forandring” offentliggjort
den 2. september 2009 skitserer Kommissionen den udvikling, der har fundet sted siden 2005 inden for
EU’s innovationspolitik. Det må nu forventes, at visse aspekter af den foreslåede handlingsplan for innovation,
der skal præsenteres om kort tid, vil blive taget op igen og gennemført.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), skriftlig. – (PL) Betænkningen om de udfordringer, som EU’s
innovationspolitik står over for, er et vældig godt dokument, der tager de vigtigste spørgsmål om dette emne
op. Sammen med mine kolleger fra S&D-Gruppen støtter jeg betænkningen, herunder ændringsforslag 46,
der opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at koordinere deres indsats for at nå til enighed om et
fællesskabspatent og et fælles patentdomstolssystem. Sagen har trukket ud i årevis, og i årevis er de samme
argumenter for et fælles patent blevet gentaget sammen med de samme stridspunkter, som f.eks. hvor mange
sprog europæiske patenter skal oversættes til. Visse juridiske spørgsmål er blevet afklaret, siden
Lissabontraktaten trådte i kraft. Der vil blive to forordninger, en om selve patentet og en om sprogsystemet.

Men herudover er der spørgsmålet om patentdomstolssystemet. Etableringen af dette system forudsætter
regulering af forholdet mellem EU og Den Europæiske Patentorganisation på en måde, som er i
overensstemmelse med EU’s institutioners kompetencer, herunder Parlamentets. Uden at gå i detaljer om
patentsystemet, som utvivlsomt vil blive genstand for utallige diskussioner, vil jeg gerne understrege, at
spørgsmålet er en af de vigtigste udfordringer i Parlamentets nuværende valgperiode. Derfor synes jeg, at vi
for hvert skridt skal opfordre de andre institutioner til at indlede konstruktivt samarbejde på området, og
det er netop, hvad hr. Winklers betænkning gør.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Winkler-betænkningen behandler en række vigtige emner,
herunder økologisk innovation og grønne virksomheder. I lyset af de udfordringer, vores planet står over
for, er det tydeligt, at innovation på disse områder er af afgørende vigtighed. Mit eget land, Skotland, er på
forkant med udviklingen i mange aspekter af økologisk innovation, især inden for vedvarende energi. Den
skotske regering har indstiftet Saltire-prisen på 10 mio. GBP med henblik på at styrke innovation inden for
tidevands- og bølgeenergi, hvilket passer fint sammen med den bredere indsats i EU for en passende politik
i en verden i forandring.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Som følge af den globale konkurrence om at tiltrække investeringer
bliver ikke kun visse produktionsanlæg, men også de dertil knyttede forsknings- og udviklingskapaciteter i
stigende grad flyttet til tredjelande. Denne tendens er en grundlæggende trussel mod Europa som hjemsted
for industri. Den må modarbejdes gennem beslutsom støtte til innovationspotentiale, inden den bliver
uoprettelig. Ifølge Kommissionen anvendes under 1 % af EU’s budget i øjeblikket direkte på
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innovationsrelaterede foranstaltninger. I lyset af de sociale udfordringer, vi står over for, er det ikke
tilstrækkeligt. Derfor støtter jeg opfordringerne til at forøge EU’s innovationsbudget. Det skal afspejles i
planlægningsprocessen i forbindelse med det finansielle overslag for 2014-2020. Især på baggrund af
finanskrisen og de stramme kreditforhold er det endvidere afgørende vigtigt for virksomheders innovative
muligheder, at der stilles flere midler til rådighed på både EU-plan og nationalt plan, og at der etableres
finansielle instrumenter, som er tilpasset brugernes behov. For at sikre en mere effektiv innovationspolitik
må de forskellige støtteinstrumenter koordineres bedre, knyttes ordentligt sammen og have en slankere
forvaltningsstruktur. Den økonomiske støtte skal med andre ord målrettes bedre.

Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. – (PL) Uden fortsat indførelse af innovationer er der ingen chance for
udvikling. Der er behov for innovative foranstaltninger på ethvert område inden for økonomien og der
sociale liv – fra nye terapeutiske metoder og stadig hurtigere kommunikationsmidler til nye idéer inden for
industri og videnskab og alternative metoder til at skaffe energi på. Det er særlig væsentligt i lyset af den
globale økonomiske krise og problemet med et aldrende samfund. Jeg vil gerne påpege, at bortset fra
innovationspolitikkens brancheoverskridende natur er borgernes initiativ også vigtigt.

Små og mellemstore virksomheders og landbrugs innovationsevne er et væsentligt element i skabelsen af
en konkurrencedygtig økonomi. Samtidig med at vi plejer økonomiens hastige udvikling, og det omfatter
at pleje miljøet, må vi ikke glemme mennesker og den manglende sociale lighed, for disse forskelle kan vokse
og kunne modarbejde udviklingsforanstaltningerne.

Clemente Mastella (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg mener, at den
igangværende forvandling af den europæiske økonomi til en bæredygtig økonomi må gøre vores europæiske
virksomheder mere konkurrencedygtige. Det er afgørende, at de økonomiske udfordringer forvandles til
nye muligheder for de nationale økonomier. Vi må gøre det til et mål at bekæmpe den voksende udflytning
til tredjelande, ikke kun af produktionsfaciliteter, men også af de dertil knyttede forsknings- og
udviklingskapaciteter.

Ud over det politiske mål om konkurrencedygtighed må EU også tackle andre store udfordringer, som vores
samfund står over for, herunder klimaforandringer og demografiske ændringer. Til dato anvendes under
1 % af EU’s budget direkte på innovationsrelaterede foranstaltninger. I lyset af de sociale udfordringer, vi står
foran, mener vi ikke, denne andel er tilstrækkelig.

Derfor støttede jeg ordførerens opfordring til, at den kommende planlægningsproces i forbindelse med det
nye finansielle overslag for 2014-2020 skal indeholde en forøgelse af EU’s innovationsbudget. Det bliver
afgørende, at incitamenterne er målrettede, og at der identificeres og udvikles koordinerede forbindelser
mellem de instrumenter, der støtter nye teknologier, og forbedret koordinering mellem de involverede parter.
Ud over offentlig støtte skal private investeringer i innovation også tilskyndes og fremmes.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) I forbindelse med forskning og erhvervsuddannelse er innovation en af
de vigtigste faktorer for skabelse af viden i EU. En fællesskabspolitik om innovation er meget vigtig for at
kunne opfylde målene i EU 2020-strategien. Men innovation forudsætter økonomiske ressourcer, som især
virksomhederne savner, og som ikke er nemme for virksomheder, især SMV'er, at skaffe. Derfor er vedtagelsen
af denne forordning et vigtigt skridt i retning af at yde støtte til iværksættere, som er drivkraften bag innovation
i Europa.

Miroslav Mikolášik (PPE), skriftlig. – (SK) Jeg betragter det som uacceptabelt, at den globale økonomiske
konkurrence har medført en situation, hvor ikke kun produktionsfaciliteter, men også de dertil knyttede
forsknings- og udviklingsressourcer udflyttes til tredjelande.

Vi må beslutsomt modarbejde denne tendens med en dristig og omhyggelig industriel innovationspolitik,
der garanterer EU’s økonomis konkurrenceevne og overgangen til en videnbaseret lavemissionsøkonomi.

Derfor er EU’s finansiering af innovation, som udgør under 1 % af EU’s budget, efter min mening utilstrækkelig,
og jeg er enig med ordføreren i, at denne mangel må rettes i det finansielle overslag for 2014-2020, som
man vil begynde at arbejde på inden årets udgang.

I lyset af at finanskrisen har bidraget til en fastfrysning af kredit til innovative forretningsprojekter, er det
samtidig nødvendigt, at medlemsstaterne alvorligt overvejer en væsentlig forøgelse af finansieringen til
forskning og udvikling, som vil sikre deres konkurrenceevne på lang sigt og være med til at redde og skabe
arbejdspladser.
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Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Forskning, innovation og uddannelse er vigtige faktorer for et lands
konkurrenceevne. Hvis virksomheder skal kunne bevare deres innovative evner, må de investere mange
penge – og det er tit et problem, især i lyset af de stramme kreditforhold. I en tid, hvor ressourcerne er knappe,
er det afgørende at udvide og fremme bæredygtige teknologier. Endnu en gang må vi på den ene side støtte
landdistrikter ved at føre bredbåndsnetværket ud i disse områder, samtidig med at disse regioners infrastruktur
indskrænkes som følge af privatiseringen af jernbaner, posthuse osv.

Samtidig med at vi taler om vigtigheden af universiteter og forskningsfaciliteter, bliver finansieringen til disse
institutioner faktisk skåret ned. Som altid fremhæver vi vigtigheden af SMV'er i denne sammenhæng, men
tiden må vise, om det bliver fulgt op med egentlig handling. Betænkningen er dybest set et opkog af gamle
initiativer, og derfor undlod jeg at stemme.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) Strategien for de næste ti år (EU 2020) udstikker en stigning
i investeringer i forskning og udvikling til 3 % af BNP inden 2020 som sit andet grundlæggende mål. I skyggen
af Lissabonstrategiens fiasko på netop dette område opfordrer denne initiativbetænkning Kommissionen til
at iværksætte konkrete og ambitiøse initiativer.

Det skal bemærkes, at udgifterne til F&U i Europa er på under 2 % sammenlignet med 2,6 % i USA og 3,4 %
i Japan, primært på grund af det lave niveau af private investeringer. De forandringer, der finder sted på
arbejdsmarkedet som følge af den aktuelle økonomiske krise og produktionsprocessen, der er i forandring,
gør det nødvendigt at udvikle innovationssektoren, hvilket ikke kun vil skabe teknologisk, men også social
merværdi.

Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. – (FR) Det er morgendagens innovationer, der vil sætte Europa i stand
til at håndtere de kommende årtiers betydelige økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Vi må
intensivere vores indsats for at gennemføre en ambitiøs innovationspolitik i Europa. Det er logikken bag hr.
Winklers betænkning, som jeg støtter. For det første er vi nødt til at forøge den økonomiske støtte, der er
øremærket til denne politik. Den andel af det europæiske budget, der afsættes til innovation, må forøges
betydelig, og jeg håber, at det næste finansielle overslag for 2014-2020 vil pege i den retning.

Medlemsstaterne må også intensivere deres indsats for at opfylde Barcelonamålene hurtigst muligt ved at
afsætte mindst 3 % af deres BNP til forskning og udvikling. Det er også afgørende vigtigt at forbedre
koordineringen mellem europæiske og nationale politikker. Hvis innovationspolitikken skal være effektiv,
er der ingen tvivl om, at den skal udtænkes, så den er vidtrækkende, sammenhængende og langsigtet. Endvidere
skal dialogen mellem forskningssektoren og den økonomiske sektor styrkes. I den forbindelse hilser jeg med
tilfredshed oprettelsen af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, som vil være med til at styrke
forbindelserne mellem disse to verdener.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Det ærgrer mig, at den delte afstemning, som De Grønne
anmodede om for at fjerne opfordringen til en europæisk patentdomstol, ikke virkede, så opfordringen
desværre er bevaret. Men betænkningen opfordrer til brugen af fælles patentværktøjer, patentplatforme og
licenser med fuldstændige rettigheder; og den understreger vigtigheden af patenters kvalitet.

Betænkning: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg mener, at det er af yderste
vigtighed at udrydde fattigdom. Udryddelse af fattigdom er Lissabontraktatens hovedmål for EU’s samarbejds-
og udviklingspolitikker, og i lyset af at det er en moralsk pligt med stor langsigtet nytteværdi for EU’s interesser,
mener jeg, at det er afgørende at prioritere dette mål i vores udenrigspolitik. Det er også værd at bemærke,
at på trods af den dybe økonomiske krise, som Europa og resten af verden oplever, kan og bør vi ikke negligere
udviklingsbistand, for den er afgørende for at skabe en verden med større retfærdighed og solidaritet.

Eftersom de mål, der blev udstukket på årtusindtopmødet i 2000, hvor vi afgav tilsagn om at forbedre vores
bidrag til bekæmpelsen af fattigdom, stadig er langt fra at blive opfyldt, og eftersom 2015 – der er målår for
opfyldelse af målene – nærmer sig, bør vi betragte det som absolut uopsætteligt at se på forskellige faktorer,
der tilsigter at maksimere årtusindudviklingsmålenes resultater. Derfor vil jeg gerne takke ordføreren for
dette dokument og benytte lejligheden til at udtrykke min støtte til projektet.

Roberta Angelilli (PPE), skriftlig. – (IT) Næsten otte mio. børn dør årligt, inden de fylder fem. Tre en halv mio.
dør straks efter fødslen som følge af komplikationer under graviditeten. Omkring fire mio. dør alene i de
fem lande Indien, Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan og Kina.
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Mange af disse dødsfald kunne nemt forhindres ved hjælp af simple tiltag som amning, brug af moskitonet
behandlet med insektgift og vaccinationer, primært mod lungebetændelse og malaria. Mange mødre er ikke
klar over vigtigheden af vaccinationer, og hvis de er, er de så fattige, at de ikke kan betale for turen til lægens
konsultation eller hospitalet.

Der er ikke behov for enorme investeringer for at give disse børn en fremtid. Det eneste, der kræves, er, at
disse lande forsynes med lægemidler, der koster meget lidt, og som for os er en del af en rutinemæssig
forebyggende lægebehandling, at der graves brønde til drikkevand, at der leveres simple moskitonet, og at
man sikrer, at forsyningerne når frem til deres tilsigtede destination.

Der er altså først og fremmest brug for den politiske beslutsomhed til at gøre noget for at redde en masse
menneskeliv, til at stoppe denne tavse massakre på uskyldige børn, hvis eneste forbrydelse er, at de er blevet
født i et fattigt land.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for hr. Cashmans betænkning, fordi jeg synes, at Parlamentet
var nødt til at indtage en klar holdning for opfyldelse af årtusindudviklingsmålene. Vi kan ikke tillade, at den
aktuelle økonomiske krise rejser tvivl om dem. Der er stadig lang vej til opfyldelsen af disse mål, der blev
vedtaget på årtusindtopmødet i 2000. Det handler om at reducere ekstrem fattigdom og sult, sikre
grunduddannelse for alle, fremme ligeberettigelse mellem kønnene, reducere spædbørnsdødeligheden,
forbedre mødres hygiejne, bekæmpe hiv/aids, malaria og tuberkulose, bevare miljøet på en bæredygtig måde
og indføre et globalt udviklingssamarbejde. I september 2010 mødes alle FN’s medlemsstater for at træffe
beslutning om proceduren og for at forbedre resultaterne. Ved at vedtage denne beslutning viser Parlamentet
over for stats- og regeringscheferne, at det er fast besluttet på at opfylde årtusindudviklingsmålene.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg støtter betænkningen. Fattigdomsbekæmpelse er et af EU’s
primære udviklingspolitiske mål. Men de negative konsekvenser af den økonomiske og finansielle recession
har betydet en opbremsning i ulandenes udvikling, især i de mindst udviklede lande. Derfor bør EU’s
medlemsstater gøre en ekstraordinær indsats for at sikre, at der iværksættes konkrete foranstaltninger i
forhold til udviklingsbistand snarest muligt på områderne handel, udviklingssamarbejde og den fælles
landbrugspolitik. Vi må også stræbe efter at fremme integrationen af udviklingslande i den globale økonomi
og stimulere udviklingen af handel i disse lande. Kommissionen må sikre effektiv forvaltning af
hjælpeforanstaltninger til udviklingslande og de mindst udviklede lande og gennemsigtighed og effektivitet
i distributionen af økonomisk bistand.

Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Trevor Colman og Nigel Farage (EFD),
skriftlig. – (EN) UKIP støtter ikke eftergivelse af gæld, fordi det er økonomisk uholdbart af følgende grunde:
1. En kreditornation er som regel en skyldnernation. Det Forenede Kongerige er f.eks. en betydelig donor af
udviklingsbistand. Men Det Forenede Kongerige og dermed dets skatteydere er som regel modvillige donorer
til bistandsmodtagerne, mens bjergene af gæld vokser sig store i Det Forenede Kongerige A/S. 2. Eftergivelse
af gæld gør det sværere for skyldnerlande i den tredje verden at få adgang til yderligere international støtte.
Derfor er det ikke i skyldnernationernes interesse. 3. Eftergivelse af gæld indebærer en moralsk fare. Hvad
med de tredjeverdenslande, der overholder deres gældsforpligtelser, som der er mange af? 4. Eftergivelse er
en indirekte accept af den svindel, korruption og misbrug af lån, der er så udbredt i afrikanske skyldnerlande.
5. I lyset af den massive gæld, som de fleste internationale økonomier er i nu, hvem skal så afgøre, hvornår
eftergivelse er på sin plads? Yderligere moralsk fare.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for hr. Cashmans betænkning om, i hvor høj grad
årtusindudviklingsmålene, der blev opsat i 2000, er blevet opfyldt. Alt peger på, at målene ikke vil blive
opfyldt. EU har et enormt ansvar, fordi det er den primære bistandsyder til fattige lande, og i den forbindelse
bliver der lyttet til det på den internationale scene i forhold til udviklingsspørgsmål. Cashman-betænkningen
foretager en meget rimelig vurdering af årtusindudviklingsmålenes tilstand med vægt på ekstrem fattigdom,
kvinders forhold, sundhed, uddannelse og miljøet. Betænkningen minder os om, at EU må sørge for, at der
er konsekvens i udviklingspolitikkerne. Et lands landbrugs-, fiskeri- og erhvervsaktiviteter må ikke stride
imod dets udvikling. I hele betænkningen fremstår Parlamentet proaktivt ved at støtte nye former for
finansiering, som må indføres mere generelt. Den rapport, der blev udarbejdet under årtusindtopmødet i
2000, er mere relevant end nogensinde. Det er vores lederes pligt at virkeliggøre disse realistiske og opnåelige
mål snarest muligt. Det er frem for alt et spørgsmål om vilje.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi opfyldelsen af
årtusindudviklingsmålene må forblive et centralt mål for EU. Opfyldelse af årtusindudviklingsmålene mod
alle odds er en meget vigtig og hastende udfordring, både på EU- og internationalt plan. EU og det

15-06-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA86



internationale samfund må koncentrere sin indsats og iværksætte konkrete initiativer for at styrke chancen
for opfyldelse af årtusindudviklingsmålene. Jeg vil gerne understrege, at dette ikke er den rette tid til besparelser
på bekostning af de syge og de sultne. Derfor må vi være særlig opmærksom på områder som sundhed,
kvinder og børn og kampen mod fattigdom og være mere opmærksom på beskæftigelse og ordentligt arbejde.
Jeg vil gerne påpege, at fattigdomsbekæmpelse ved opfyldelse af årtusindudviklingsmålene må anerkendes
som EU’s overordnede politiske mål, og Europa må gå forrest i verden i en samlet indsats for at overholde
EU’s løfter til planetens fattigste. Jeg er enig i Parlamentets opfordring til, at størstedelen af EU’s
udviklingsbistand skal bevilges til de mest trængende med særlig fokus på kvinder, børn, handicappede og
alle dem, der har størst behov for hjælp. Der skal også lægges særlig vægt på ligestilling mellem kønnene,
mindretals rettigheder og bekæmpelse af forskelsbehandling.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg hilser med tilfredshed den rolle, som Europa har spillet
som verdens største yder af udviklingsbistand.

Udviklingsbistand har været med til at afhjælpe fattigdom for millioner af mennesker i den tredje verden.
Antallet af mennesker, der må udholde ekstrem fattigdom, er faldet fra 1,8 mia. til 1,4 mia. Næsten 90 % af
fattige børn går nu i skole. Der er taget store skridt i bekæmpelsen af malaria og tuberkulose, og
spædbarnsdødeligheden falder dramatisk.

Men fødevare- og brændstofkrisen for nylig og den globale økonomiske nedgang har ophævet mange af det
seneste årtis fremskridt,

De rige lande er ansvarlige for den aktuelle finansielle, økonomiske og klimamæssige krise, men det er
udviklingslandene, der rammes hårdest af global opvarmning. Det betyder, at det er afgørende vigtigt, at vi
intensiverer alle vores initiativer til bekæmpelse af klimaforandringer som f.eks. at stille teknologi til rådighed.

Jeg opfordrer til, at yderligere midler øremærkes til udviklingslande. De skal være bæredygtige på mellemlang
og lang sigt og stamme fra den private sektor, CO2-markedet og den offentlige sektor i industrialiserede lande
eller de mest økonomisk udviklede udviklingslande.

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Jeg stemte imod betænkningen på grund af den kontroversielle formulering
af punkt 42 om abort. Jeg er moralsk imod abort og kan ikke acceptere en sådan formulering. Ikke desto
mindre må jeg også sige, at ordføreren efter min mening har gjort et fortrinligt stykke arbejde på alle andre
områder.

Carlo Casini (PPE), skriftlig. – (IT) Det er særdeles ærgerligt, at Parlamentet i årevis ikke har været i stand til
at løse en tragisk selvmodsigelse. I hvert eneste dokument, hvor der ganske beundringsværdigt foreslås
foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdom, sult og vold i verden, lykkes det nogen at få indført en erklæring,
det være sig direkte eller indirekte, om den såkaldte ret til abort som et middel til fremme af befolkningers
sundhed og udvikling.

Nogle fås initiativ mødes på den ene side med flertallets reelle ligegyldighed, og på den anden med en vis
frygtsomhed fra mindretallets side. Men selvmodsigelsen og tragedien er åbenlys. Princippet om ligeværdighed
for alle mennesker og om særlig retmæssig solidaritet med samfundets yngste medlemmer opgives på præcis
det tidspunkt, hvor vi burde arbejde for at bekæmpe forskelsbehandling og beskytte sundhed.

Det er også sket i dag i forbindelse med Cashman-betænkningens punkt 42, som er i modstrid med resten
af dokumentet og dermed har tvunget mig og en række medlemmer af Parlamentet til i sidste ende at forkaste
hele betænkningen. Når man stiller tingene op over for hinanden, vejer de dårlige punkter, der fremføres,
desværre tungere end de gode punkter, der findes i andre dele af teksten.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Opfyldelse af årtusindudviklingsmålene er en udviklingspolitisk prioritet.
Kun et par måneder inden FN’s møde på højt plan er sandheden, at vi, på trods af at der er sket betydelige
fremskridt i forhold til nogle af årtusindudviklingsmålene, er langt fra, hvor vi havde håbet at være. Der må
gøres mere. Medlemsstaterne bør respektere det tilsagn, de gav om officiel udviklingsbistand. Vi må se på
nye finansieringsmekanismer, der ikke medfører højere skatter i denne krisetid. Frem for alt er det afgørende
at indføre konsekvens i udviklingspolitikken (i stil med den beslutning, der blev vedtaget i maj i år om
konsekvens i EU’s udviklingspolitikker og større officiel udviklingsbistand).

Jeg hilser det velkommen, at Parlamentet har valgt sundhed, uddannelse, de mest sårbare grupper i samfundet
og udryddelse af fattigdom ved hjælp af konkrete erhvervs-, landbrugs- og fiskeripolitiske tiltag som
prioriterede mål for årtusindudviklingsmålene. Det har de også gjort med opfordringen til en ny global
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styring, der giver udviklingslandene mere at skulle have sagt, og som fremmer demokrati, fred og
retsstatsprincippet i udviklingslandene. Men jeg er imod at betragte abort som et præventionsmiddel.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Scott McKenzie sang engang: “If you’re going to San Francisco, be sure
to wear some flowers in your hair, If you’re going to San Francisco, you’re gonna meet some gentle people
there” (Hvis du skal til San Francisco, så husk at have blomster i håret. Hvis du skal til San Francisco, vil du
møde nogle venlige mennesker der). Men sådan er verden ikke, og dette budskab gælder ikke for den komplekse
økonomiske og sociale virkelighed i verden i dag. Derfor stemte jeg imod betænkningen, men naturligvis
uden at stille spørgsmålstegn ved den gode vilje bag målene. ”Imagine there’s no countries, it isn’t hard to
do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace” (Forestil dig, at
der ikke findes nogen lande, det er ikke så svært. Intet at dræbe eller dø for, og heller ingen religion. Forestil
dig, at alle mennesker lever deres liv i fred). Ja, det var John Lennon selv, som tilføjede: ”You may say I’m a
dreamer” (Du vil måske mene, jeg er en drømmer). Desværre er virkeligheden ikke sådan. Men det er op til
os at gøre verden til et mere retfærdigt og sikkert sted, hvor alle kan leve med et minimum af værdighed.

Betænkningens forslag har flere forskellige mål, men uden fokus og uden at definere effektive prioriteter.
Når der skydes i alle retninger, er resultatet, at ingen af målene er gennemførlige. Sluttelig virker det for mig,
som om de er for præget af statisme og for fokuserede på central styring. Den tilgang er jeg uenig i. Jeg mener
snarere, at årtusindudviklingsmålenes investeringer skal ydes til EU-baserede projekter som
millennium-landsbyer med stærkt engagement fra alle EU-institutioner.

Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg støtter fuldt ud denne betænkning om fremskridt med hensyn
til gennemførelse af 2015-målene. EU mangler 20 mia. i forhold til sit tilsagn om finansiering i en periode,
hvor staterne skærer ned på deres bistandsbudgetter. EU’s medlemsstater må ikke tøve i forhold til at leve
op til deres tilsagn inden for rammerne af den europæiske konsensus om udvikling. Endvidere må
årtusindudviklingsmålene betragtes med udgangspunkt i den udvikling, de skaber mulighed for, samtidig
med at de tager hånd om de grundlæggende årsager til fattigdom. Medlemsstaterne må som lovet senest i
2015 afsætte 0,7 % af BNI til bistand og ikke reducere andelen, hvilket er dobbelt så problematisk i krisetider,
eftersom BNI selv bliver mindre. Desuden er det ikke acceptabelt, at EU udvider definitionen af officiel
udviklingsbistand, så den omfatter andre finansielle pengestrømme såsom pengeoverførsler eller
foranstaltninger til eftergivelse af gæld. For at gøre noget ved underudvikling må ilandene med alle midler
bekæmpe skattely og ulovlige kapitalbevægelser, der berøver udviklingslandene for ressourcer, de har desperat
brug for. Jeg mener, at ansvaret for udvikling må forblive under udviklingskommissæren, som skal presse
på for bedre sammenhæng i politikken, især i forhold til handels- og fiskeripolitik og den fælles
landbrugspolitik.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Parlamentet sender et stærkt signal ved at vedtage en beslutning
om fremskridt med hensyn til gennemførelse af 2015-målene. Det viser, hvor stor vægt Europa lægger på
udryddelsen af fattigdom, sult, sygdomme og dødeligheden blandt spædbørn og mødre fra nu og indtil 2015.
Her aftenen før Det Europæiske Råd er budskabet klart. EU’s stats- og regeringschefer må stå ved deres
økonomiske tilsagn, herunder – og måske mere end nogensinde – i denne periode med global økonomisk
og finansiel krise. Det, der er brug for, er et bidrag på 0,7 % af medlemsstaternes BNP. For at nå på
omgangshøjde med sine økonomiske tilsagn må Europa etablere nye finansieringsmekanismer såsom en
skat på 0,05 % af finansielle transaktioner. I betragtning af det aktuelle omfang af disse transaktioner – for
nylig udgjorde de 70 gange det globale BNP – kunne en sådan skat frigive 10 mia. EUR om året. Desuden
ville det have den fordel, at det ville få finanssektoren til at bidrage. Det virker rimeligt, i betragtning af at
denne sektor har draget fordel af enorme summer i statsstøtte for at overleve den krise uden fortilfælde, som
den selv forårsagede. Et ensidigt EU-initiativ kunne fungere som katalysator på globalt plan.

Anne Delvaux (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg hilser med tilfredshed afstemningen om Cashman-betænkningen
om fremskridt med hensyn til gennemførelsen af 2015-målene: midtvejsrevision som forberedelse til FN's
møde på højt niveau i september 2010. Den måtte ganske enkelt blive vedtaget! Her hvor der kun er fem år
til den 2015-deadline, der er fastsat for gennemførelsen af årtusindudviklingsmålene, giver den det
internationale samfund en unik lejlighed til at forstærke sin indsats for at opfylde målene. Situationen er
kritisk, og der er behov for øjeblikkelig handling. Indsatsen for at afskrive de mindst udviklede landes gæld
og for at følge en kurs, der vil reducere udviklingslandenes gældsbyrde, må styrkes.

Jeg går også ind for at indføre styrkede foranstaltninger til overvågning af opfyldelsen af tilsagnene om at
afsætte 0,7 % af BNI til officiel udviklingsbistand senest 2015. Finansiering af årtusindudviklingsmålene må
begynde på nationalt plan, og udviklingslande må selv generere og afsætte ressourcer til opfyldelse af målene,
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men donorsamfundet må holde sit løfte om at forøge den offentlige udviklingsbistand betydelig. De afgivne
tilsagn må absolut honoreres på mødet i september.

Harlem Désir (S&D), skriftlig. – (FR) Opfyldelse af årtusindudviklingsmålene senest 2015 er et grundlæggende
tilsagn fra det internationale samfund. Men det har ikke givet sig selv ressourcerne til at opfylde tilsagnet.
Efter to tredjedele af tiden står det klart, at mange af de mindst udviklede lande ikke vil være i stand til at
opfylde nogen af målene om at udrydde fattigdom og give adgang til uddannelse og sundhedspleje, og at de
fleste udviklingslande også vil være langt fra at opfylde dem. Europa er verdens førende donor, men med
0,4 % af BNI kan det ikke være tilfreds med at ligge så langt under målet på at afsætte 0,56 % til officiel
udviklingsbistand i 2010, et mål, som det selv har sat. Faktum er, at behovene for bistand er større end
nogensinde, især inden for fødevaresikkerhed, kampen mod klimaforandringer, uddannelse, sundhed – især
hiv-ramte – og mødres og reproduktiv sundhed. Med Cashman-betænkningen opfordrer Gruppen for Det
Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Rådet, som skal mødes den 17. juni, til at
støtte forslaget om en skat på 0,05 % på internationale finansielle transaktioner, hvilket ville give 10 mia. EUR,
og til at sætte sig selv det mål at nå 0,63 % af europæisk BNI i 2012 med henblik på at forøge det til 0,7 %.

Leonidas Donskis (ALDE), skriftlig. – (LT) Som skyggeordfører på denne betænkning stemte jeg for
betænkningen, hvis mål er at sikre, at årtusindudviklingsmålene bliver opfyldt. Jeg støtter fuldt ud mine
kollegers indsats for at sikre, at EU’s taler med en samlet og progressiv stemme i denne sag. Men jeg kunne
ikke støtte de to fremlagte ændringsforslag, hvis indhold jeg som liberal finder uacceptabelt. Derfor stemte
jeg imod opfordringerne til, at EU ensidigt skulle indføre en skat på valuta- og derivattransaktioner for at
finansiere globale offentlige goder, herunder årtusindudviklingsmålene. EU bør ikke udsætte sine borgere
for yderligere skattebyrder, især i form af skatter, hvis mekanismer og indvirkninger endnu ikke er undersøgt
til bunds. Jeg er heller ikke enig i, at foranstaltninger til udviklingsbistand skal være juridisk bindende.

Det er vigtigt for medlemsstaterne at opfylde deres forpligtelser om at forøge beløbet til officiel
udviklingsbistand, men EU bør ikke straffe sine medlemsstater juridisk, fordi de delvist har undladt at opfylde
deres forpligtelser i den nye situation, som finanskrisen har skabt. Ikke alle medlemsstater er blevet ramt lige
hårdt af krisen, og ikke alle vil kunne opnå målet om 0,7 %. Parlamentet bør tilskynde dem med blødere og
mere acceptable midler end strenge juridiske foranstaltninger.

Lena Ek (ALDE), skriftlig. – (SV) Det er skræmmende, at så mange medlemmer af Parlamentet stemte imod
at give kvinder i udviklingslande retten til at kontrollere deres egen krop og reproduktive sundhed ved at
forsøge at få betænkningens punkt 42 slettet. Det er tegn på en meget foruroligende tendens blandt
abortmodstandere i Europa, som bruger hjælpeprogrammet til at demonstrere deres holdninger med. Adgang
til familieplanlægning er en vigtig faktor for at sætte kvinder i udviklingslande i stand til at tage kontrollen
over deres egne liv og dermed til at løfte sig selv ud af fattigdom.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Cashman-betænkningen, fordi der stadig er lang vej
endnu, før vi kan opfylde årtusindudviklingsmålene. Det er nødvendigt at styrke eksisterende foranstaltninger,
så de kan blive opfyldt senest 2015, især ved opfyldelse af det ansvar, medlemsstaterne har påtaget sig i
forhold til bistand til udviklingslande.

Jeg hilser med tilfredshed vedtagelsen af punkt 42, som ”opfordrer alle medlemsstater og Kommissionen til
at vende den bekymrende nedgang i støtten til seksuel og reproduktiv sundhed og tilsvarende rettigheder i
udviklingslandene og til at støtte politikker vedrørende frivillig familieplanlægning, sikker abort, behandling
af seksuelt overførte infektioner og udlevering af reproduktive sundhedsprodukter i form af livreddende
lægemidler og svangerskabsforebyggende midler, herunder kondomer.”

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Udryddelse af fattigdom og en reduktion i kløften mellem rig og fattig er
vigtige mål, som alle regeringer bør være opmærksom på og afsætte midler til. FN vedtog dem på
årtusindtopmødet i 2000, mens EU som største donor har en væsentlig andel i resultaterne af denne fælles
indsats.

På trods af den store indsats fra udviklingslandenes side, hvoraf mange står over for kriser, der kan bringe
deres tilsagn i fare, ligger ansvaret hos de stater, der drager fordel af bistanden, hvis de skal påtage sig deres
ansvar for god regeringsførelse, retsstatsprincippet og grundlæggende borgerrettigheder. Jeg kan ikke lade
være med at blive skuffet over, at ordføreren under dække af sine påståede gode intentioner forsøger at få
Parlamentet til at vedtage en beslutning, som i åbenlys strid med medlemsstaternes og tredjelandes beføjelser
i denne type sag taler for at støtte abort som et middel til at opfylde årtusindudviklingsmålene. Det er ikke
nogen ny taktik, men det gør det ikke mindre lusket eller forkasteligt.
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José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Det internationale samfund har givet et grundlæggende tilsagn
om at opfylde årtusindudviklingsmålene. Europa er verdens største bistandsyder. Denne finansiering til
udviklingslande har været med til at afhjælpe fattigdom, reducere dødeligheden og styrke kvalifikationerne
for millioner af mennesker. Faktisk er ekstrem fattigdom reduceret. Næsten 90 % af fattige børn går i skole,
og spædbarnsdødeligheden falder dramatisk. Der er stadig meget, der skal gøres, og der skal ydes masser af
støtte, hvis mindre udviklede lande skal kunne opfylde årtusindudviklingsmålene om at udrydde fattigdom
og sikre adgang til uddannelse og sundhedspleje. Europa er forkæmper for grundlæggende
menneskerettigheder, har solidaritet som sit grundlæggende princip og er verdens største bidragyder af
udviklingsbistand, og som sådan må det indtage en førende rolle i denne sag, især ved FN’s næste
afrapportering, der skal finde sted i september. Men jeg er skuffet over, at betænkningen har blandet ædle
mål sammen med følsomme emner, der vedrører den enkeltes samvittighed, såsom abort. Det hjælper ikke
med at opfylde årtusindudviklingsmålene at fremme politikker, der støtter abort. Derfor stemte jeg imod
denne betænkning.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Det oprindelige mål med årtusindeerklæringen i 2000 var at
halvere andelen af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, give alle adgang til rent vand og uddannelse og
få standset spredningen af hiv/aids. Betænkningen anerkender, at vi er langt fra at opfylde disse mål, som i
sig selv var begrænsede. Samlet set har EU reduceret sit bistandsbudget, mens medlemsstaterne for nylig har
brugt tusindvis af millioner af dollar på at redde deres banker og sendt regningen herfor videre til folket,
mens de økonomiske og finansielle grupper, der kontrollerer dem, ikke bliver berørt.

Men teksten indeholder nogle selvmodsigelser, som vi synes, er værd at påpege, ikke mindst når den kritiserer
liberaliseringen af handel, samtidig med at den støtter en åbning af samhandelen ved at fuldføre Doharunden
inden for rammerne af WTO og accepterer de økonomiske partnerskabsaftaler og frihandelsområder.
Liberalisering af samhandel forværrer uligheder, skaber større udnyttelse af arbejdere og naturressourcer,
mere fattigdom og større social udstødelse og styrker afhængighedsforholdene mellem lande. Når EU og
USA ofrer udviklingsbistand til disse mål, betyder det, at årtusindudviklingsmålene ikke vil blive opfyldt
senest 2015.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen, fordi jeg går ind for at forfølge et
stort udviklingspolitisk mål, nemlig reduktion af fattigdom. Medlemsstaterne har et vigtigt ansvar og må
overholde deres tilsagn. Det må vi minde dem om igen. Selv om de hidtidige fremskridt er opmuntrende,
især at flere fattige børn går i skole og kampen mod malaria og tuberkulose, er der stadig behov for en
betydelig indsats, så alles tilsagn fra nu til 2015 kan blive opfyldt på trods af den aktuelle krise. Jeg støtter
også indførelsen af en skat på valuta- og derivattransaktioner samt en reduktion i udviklingslandenes
gældsbyrde og eftergivelse af de mindst udviklede landes gæld. Sluttelig stemte jeg for flere ændringsforslag,
der tilsigter at udvikle foranstaltninger inden for seksuel og reproduktiv sundhed, fordi der er afgørende i
kampen mod aids og for at reducere dødeligheden for mødre. Disse foranstaltninger må ikke ignoreres.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Cashman-betænkningen indeholder vigtige opfordringer til EU
og dets medlemsstater om at gennemføre en række politikker inden for international udvikling, hvilket jeg
helhjertet støtter. Det skal tilføjes, at det ikke kun er på EU- og medlemsstatsplan, at der kan gøres noget.
F.eks. kan Skotland yde et markant bidrag med sit arbejde med udviklingslande, og den skotske regering har
også udgivet en international udviklingspolitik, der har til formål at bidrage til årtusindudviklingsmålene.

Eija-Riitta Korhola (PPE), skriftlig. – (FI) Jeg vil gerne henvise til punkt 14 i betænkningen om gennemførelse
af årtusindudviklingsmålene, som opfordrer EU til at bevilge betydelige midler til at forsøge at hjælpe fattige
nationer med at bekæmpe virkningerne af klimaforandringerne og desuden insisterer på, at disse midler skal
bevilges ud over eksisterende tilsagn om udviklingsbistand.

Klimaforandringerne er en kendsgerning, som vi må lære at leve med. En af de væsentlige fejl, som
miljøbevægelsen har begået i sin vurdering af situationen, er, at den i lang tid nægtede at diskutere tilpasning.
Det var lidt af en luksus i Vesten, for tilpasningsforanstaltninger og den nødvendige finansiering var ikke en
mulighed for verdens fattige. København kan tage æren for oprettelsen af klimafonden for udviklingslandene.

Omvendt må klimaforandringernes betydning blandt de problemer, som udviklingslande står over for, ikke
overdrives. Det lader til, at klimaforandringerne fuldstændig overskygger de andre problemer i vores
bevidsthed. Folk har fået den opfattelse, at hvis vi skærer ned på udledningerne, vil de andre problemer blot
forsvinde i den blå luft. Men intet kunne være længere fra sandheden. Vi er nødt til at sikre, at vi ikke forhindrer
hundredvis af millioner af børn i at blive vaccineret og uddannet eller bringer kampen mod erosion eller
andre miljøproblemer, der kan løses, i fare i klimaforandringernes navn.
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Den bedste måde at hjælpe klimaet på er ved at hjælpe folk ud af fattigdom, for om noget foranlediger
fattigdom folk til at ty til miljøskadelige løsninger. Derfor mener jeg, at det er meget vigtigt, at det udtrykkeligt
anføres i betænkningen, at penge øremærket til bekæmpelse af og tilpasning til klimaforandringerne ikke
må tages fra EU’s andre tilsagn om udviklingsbistand.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Denne betænkning indeholder positive elementer, bl.a.
at der lægges vægt på de nordlige landes miljøgæld i forhold til de sydlige landes og henstillingen om yderligere
bistand på dette område. Jeg støtter også henstillingen om, at afskrivning af suveræn gæld ikke længere
betragtes som en integreret del af den officielle udviklingsbistand.

Det samme gælder kravet om at indføre en retfærdig fordeling af velstand, om støtte til lokale husmandssteder
og om foranstaltninger til at fremme adgangen til jord, vand og andre biodiversitetsressourcer. Det er dog
beklageligt, at betænkningen efter at have fremsat disse forslag støtter økonomiske partnerskabsaftaler,
Doharunden og alle WTO-aftaler – med andre ord at den støtter det modsatte af de principper, den taler for.
Derfor undlader jeg at stemme.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU er fortsat den primære drivkraft bag opfyldelsen af
årtusindudviklingsmålene, og det er også verdens største bistandsyder. Det betyder, at det må påtage sig sit
ansvar og spille en ledende rolle ved FN’s møde på højt niveau, som skal finde sted i september 2010.
Opfyldelsen af årtusindudviklingsmålene, især udryddelse af fattigdom, er afgørende for at få sat en stopper
for millioner af menneskers lidelser over hele verden. Men det er vigtigt at bemærke, at man endnu en gang
snedigt forsøger at anvende kampen mod fattigdom som påskud for i det skjulte at medtage henvisninger
til sager, der i deres natur skaber splittelse, især abortpolitik i udviklingslande, og som ikke gives den synlighed,
som de fortjener.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Bekæmpelse af fattigdom har været et af udviklingspolitikkens vigtigste
mål i umindelige tider. Men der er ikke sket de store fremskridt de seneste årtier. I stedet har udviklingspolitiske
initiativer ofte bevæget sig i den modsatte retning. Det er særlig bekymrende, at midler fra industrinationer
i mange stater er blevet brugt til at holde diktatorer eller den herskende klasse ved magten og til at undertrykke
de fattige masser. Selv programmer til bekæmpelse af hungersnød har tilsyneladende blot muliggjort en
eksplosiv befolkningstilvækst. Hvorom alting er, hvis vi skal kunne bekæmpe fattigdom, er det nødvendigt
at forhindre fødevarespekulation og at revidere udviklingspolitikken.

Mikrolån er tydeligvis en god tilgang til at yde selvhjælp. Men vi bør også kunne forvente, at stater, der
modtager udviklingsbistand, vil tage de migranter tilbage, som er rejst ulovligt ind i vores lande. Det er
usandsynligt, at vi opfylder de opstillede mål, før udviklingsbistanden bliver gennemgribende revideret.
Derfor stemte jeg imod betænkningen.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), skriftlig. – (RO) Jeg synes, det er vigtigt at fjerne den del af punkt 22, der
opfordrer EU til at standse sine landbrugseksportsubsidier. Betænkningens forfatter og andre medlemmer,
der støtter denne idé, er udmærket klar over, at det ikke er eksportsubsidierne – som støtter den europæiske
landbrugsproduktion under den aktuelle krise – der er det virkelige problem. Men jeg undlod at stemme ved
den endelige afstemning, fordi jeg mener, at betænkningen i højere grad skal have rod i virkeligheden og
være mere pragmatisk og mindre ideologisk.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) Denne betænkning tager ikke højde for, at EU kun kan hjælpe andre,
hvis det selv hviler på et rimelig solidt økonomisk fundament. Jo før EU overvinder følgerne af krisen, jo
hurtigere kan det iværksætte langsigtet og bæredygtig udviklingsbistand. Betænkningen om
årtusindudviklingsmålene behandler ikke dette emne i tilstrækkelig grad, og derfor stemte jeg imod.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) I lyset af EU’s medlemsstaters forpligtelser og behovet
for overholdelse af bestemmelserne i Lissabontraktaten besluttede jeg at stemme for betænkningen om
fremskridt med hensyn til gennemførelsen af 2015-målene: midtvejsrevision som forberedelse til FN's møde
på højt niveau i september 2010. EU er verdens største donor af udviklingsbistand, og som sådan bør det
gribe til handling med henblik på at virkeliggøre sine prioriteter såsom at reducere og eliminere fattigdom.
I den forbindelse forventer vi, at Det Europæiske Råd vedtager en fælles holdning til sagen på sit topmøde i
juni 2010, flere måneder inden FN’s møde på højt niveau om vurdering af fremskridtene med hensyn til
gennemførelsen af årtusindudviklingsmålene. For problemer i udviklingslandene såsom fattigdom, sult,
sundhedspleje og uddannelse må bekæmpes beslutsomt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Det glæder mig, at vi vedtog Cashman-betænkningen
om årtusindudviklingsmålene i dag. Så længe vi garanterer effektiv bistand, bliver der reddet liv, og fattigdom
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vil blive udryddet. I september 2010 mødes alle FN’s medlemsstater i New York for at drøfte fremskridtene
med hensyn til årtusindudviklingsmålene og blive enige om tiltag, der skal iværksættes for at sikre, at målene
opfyldes.

Betænkningen, som vi vedtog i dag, er et yderst vigtigt dokument i forhold til at være med til at definere en
ambitiøs EU-holdning til spørgsmålet forud for topmødet i september og lægge politisk pres på EU’s
medlemsstater. Vedtagelsen af betænkningen af et overvældende flertal af Parlamentets medlemmer sender
et klart og tværpolitisk budskab til EU’s stats- og regeringschefer, inden de mødes den 17. juni i Bruxelles,
om, at EU skal stå fast på sit tilsagn om opfyldelse af årtusindudviklingsmålene, især under finanskrisen.

Catherine Soullie (PPE), skriftlig. – (FR) Denne betænkning om fremskridt med hensyn til gennemførelsen
af årtusindudviklingsmålene har udviklet sig til noget, jeg ikke var i stand til at støtte. Jeg anså det som vigtigt
at stemme imod den samlede Cashman-betænkning efter vedtagelsen af anden sætning i punkt 42 i hr.
Cashmans udkast, som der blev stemt om. Uklarheden i forhold til tanken bag udtrykket ”sikker abort” var
umuligt at ignorere. Selv om abort er nødvendig under visse ekstraordinære omstændigheder, må det ikke
betragtes som et svangerskabsforebyggende middel. Desuden er det som alle lægelige indgreb ikke uden
risiko. Vi må ikke trivialisere det. Udvikling afhænger først og fremmest af respekt for liv.

Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. – (NL) Det står efterhånden klart, at der er behov for en større indsats, hvis
verden ønsker at opfylde årtusindudviklingsmålene. Derfor støtter jeg beslutningen om EU’s tilsagn om en
mere effektiv og sammenhængende politik for at halvere fattigdom og sult, give adgang til universel
grunduddannelse, eliminere uligheder mellem kønnene og forbedre mange menneskers sundhedsmæssige
situation.

Jeg ønsker at se Europa løfte sit ansvar, først og fremmest målet på de 0,7 %. Der er også behov for en mere
sammenhængende udviklingspolitik. De landbrugssubsidier, vi giver til europæiske landmænd, betyder, at
landmænd i udviklingslande ikke kan opnå en ordentlig pris for deres produkter. Hvis fattigdom skal henvises
til historiebøgerne, må vi starte med fair handel.

Jeg så også gerne en skat på valuta- og derivattransaktioner, og jeg ønsker, at G20 og FN skal være rammen
om langt om længe at få sat en stopper for skattely, skatteunddragelse og ulovlige finansielle pengestrømme.
Det er på høje tid, at vi får større gennemsigtighed, og at opnåede fortjenester og betalte skatter automatisk
offentliggøres. Jeg har længe talt for rapporteringssystemer for hvert land for sig, som skal sætte
udviklingslande i stand til at beholde deres egne ressourcer til deres egen udvikling.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Det mål, der præsenteres i programmet for
årtusindudviklingsmålene, er vældig ædelt, og jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at opfylde det.
Litauen er et lille land med et begrænset bilateralt udviklingsbudget. Globale mål er komplekse og nogle
gange uopnåelige for os. Størstedelen af vores bilaterale bistand (omkring 50 %) er rettet mod lande, der
indgår i den europæiske naboskabspolitik. Det er ikke, fordi vi bekymrer os mindre om befolkningerne i
Afrika eller Vestindien, end vi gør om folk, der bor tættere på. For Litauen og lande i en lignende situation
er det vigtige ikke den begrænsede bevilling af midler, men effektiviteten af dem. Vi må så vidt muligt opnå
bedre resultater med relativt færre ressourcer, og det er ikke altid muligt at opnå i fjerntliggende lande. Det
er vigtigt for os at hjælpe, hvor vi kan, hvis ikke i kraft af midlerne, så ved at dele vores erfaring med integration
og anden forskning, der kan være nyttig. Fattigdomsbekæmpelse, hvad enten det er i Litauen eller i det
fjerneste hjørne af Afrika, bør være en af vores vigtigste prioriteter. Kampen mod korruption og hjælp til de
fattigste – det er vores moralske pligt og i EU’s langsigtede interesse. Der er sket en stigning i antallet af
mennesker, der er underbeskæftiget, eller hvis arbejdspladser er usikre, og derfor er det vigtigt for os at rette
hele vores indsats mod frem for alt at beskytte de mest sårbare gruppers interesser.

Afgørelse om oprettelse og sammensætning af Delegationen til Det Parlamentariske
Cariforum/EF-udvalg

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Cariforum/EU, som repræsenterer et partnerskab mellem landene i
Europa og visse vestindiske stater, er helt klart noget, vi bør støtte. Udvikling, fattigdomsbekæmpelse,
demokrati, menneskerettigheder, bekæmpelse af de globale trusler mod fred, sikkerhed og stabilitet er
grundlæggende søjler, som en styrkelse af Vestindien skal bygges på. Men jeg anser det ikke som gavnligt at
oprette en Delegation til Det Parlamentariske Udvalg til dette formål, især hvis det ikke skal have nogen
medlemmer, som er løsgængere. Derfor stemte jeg imod forslaget.
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9. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

(Mødet udsat kl. 13.50 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

11. Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)

Formanden. – Næste punkt er spørgetid til formanden for Kommissionen.

Manfred Weber, for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. Barroso, mine damer og herrer! På sit møde i dag
godkendte Kommissionen den nye SWIFT-aftale med stort flertal eller endda enstemmighed.

Jeg er sikker på, at kommissionsformanden er klar over, at mange af vores borgere er bekymrede over, at
der videregives data, og vil derfor gerne spørge ham, hvor han kan se væsentlige fremskridt, og hvordan vi
kan overbevise vores borgere om nødvendigheden af denne aftale?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Det er sandt, at det reviderede udkast til en aftale i
dag blev vedtaget enstemmigt af Kommissionen. Vi mener, at den er underkastet streng overholdelse med
garantier for privatlivets fred og beskyttelse af persondata. Den sikrer nødvendigheds- og
proportionalitetsprincippet, og dens formål er nøje afgrænset til forebyggelse, efterforskning, afsløring og
retsforfølgelse af terrorisme og finansiering af terrorister.

Som aftalen står nu, respekterer den grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der anerkendes
især i chartret om grundlæggende rettigheder. Aftalen sikrer betydelig beskyttelse af dataene, når de behandles
af leverandøren. Den sikrer også gennemsigtighed i forhold til brugen af data og adgang til retlig prøvelse.

Derfor betragter Kommissionen dette udkast som værende i overensstemmelse med respekten for
grundlæggende rettigheder, og den vil give passende svar på Parlamentets bekymringer som udtrykt ved
afstemningen om beslutningen om den femte interimsaftale i marts 2010.

Manfred Weber, for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg har blot et kort tillægsspørgsmål. Det drejer sig
om indholdet af den aftale, som De har fremlagt. Jeg vil gerne gentage mit tidligere spørgsmål. Hvilke
implikationer medfører aftalen for de transatlantiske forbindelser? Hvor vigtigt er den for de andre emner,
vi skal drøfte med USA? Jeg ville være meget taknemmelig, hvis kommissionsformanden kunne give os et
indtryk af disse ting.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Det er faktisk yderst vigtigt. Vores amerikanske
partnere betragter dette som en af de nok vigtigste prioriteter, måske den vigtigste, i de igangværende drøftelser
med EU. Aftalen er afgørende vigtig for EU’s forbindelser med USA. Siden den 1. januar 2010 har betydelige
datamængder, som tidligere blev modtaget af den amerikanske regering, ikke været tilgængelige, og det
skaber problemer i deres program. Derfor mener vi, at vi bør løse det, også i betragtning af vigtigheden af
de transatlantiske forbindelser. Disse transatlantiske forbindelser er naturligvis helt afgørende vigtige, men
det betyder ikke, at vi ikke skal overholde vores principper om privatlivets fred og databeskyttelse.

Samtidig synes jeg, at vi har opnået en meget, meget god aftale nu, og kommissær Malmström har udført et
vigtigt stykke arbejde. Så ud fra en bredere politisk betragtning mener jeg også, det er vigtigt, at vi når til
enighed i spørgsmålet med vores amerikanske partnere.

Martin Schulz, for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. Barroso! Som opfølgning på spørgsmålet fra min
kollega hr. Weber vil jeg gerne spørge, om kommissær Malmström har informeret kollegiet om, at Parlamentet
er meget bekymret over forhandlingernes nuværende tilstand?

Er Kommissionen klar over, at det, som den har opnået i dag, utvivlsomt ikke er, hvad Parlamentet ville anse
for tilstrækkelige fremskridt? Er kommissionsformanden klar over, at De har vedtaget noget i dag, som, hvis
det gennemføres på denne måde, vil medføre, at folk ansat af private selskaber som SWIFT vil have større
ret til indsigt end embedsmænd i EU? Forklarede fru Malmström Dem det? Hvis hun gjorde, hvordan kunne
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De så træffe denne beslutning? Og hvis ikke, hvorfor har fru Malmström ikke gjort Dem opmærksom på
det?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Kollegiet er naturligvis løbende blevet informeret
om forhandlingsprocessen af den ansvarlige kommissær. Så sent som i dag har kommissær Malmström
informeret os om det endelige resultat af forhandlingerne. Og ikke nok med det, hun fortalte os også, at hun
har ført en meget intens dialog med mange af Dem her i Parlamentet. Vi er udmærket klar over de bekymringer,
Parlamentet har givet udtryk for, og hun fortalte mig, at hun med jævne mellemrum har informeret Parlamentet
om forhandlingsprocessen.

Kommissionen har opfyldt sin forhandlingsrolle. Nu er det op til Parlamentet at godkende eller ikke godkende
aftalen. Jeg anbefaler kraftigt, at De godkender den, for den er også vigtig af hensyn til europæiske borgeres
sikkerhed. Vi mener, at vi har opnået den nødvendige grad af beskyttelse i forhold til grundlæggende
rettigheder og databeskyttelse, men det er naturligvis et meget følsomt område. Vi mener, at Parlamentets
rettigheder fuldt ud er blevet taget i betragtning, men vi var nødt til at forhandle på EU’s vegne, og som jeg
fortalte Dem, var dagens beslutning i Kommissionen enstemmig.

Martin Schulz, for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Tak for Deres venlige beskrivelse af Deres drøftelser.
Men det besvarede ikke mit spørgsmål. Jeg vil forsøge at være mere specifik denne gang, og jeg vil bede Dem
være meget specifik i Deres svar.

Fortalte fru Malmström Dem under drøftelserne i Kommissionen, inden kollegiet traf sin beslutning, at der
var risiko for, at Parlamentet ville forkaste den tekst, som De nu fremlægger som en aftale? Eller sagde fru
Malmström til Dem: ”Vi skal nok opnå flertal i Parlamentet med denne tekst”? Lad mig gentage mit spørgsmål
meget præcist. Sagde fru Malmström: ”Vi skal nok opnå flertal i Parlamentet for denne tekst,” eller sagde
hun: ”Det er usikkert, om vi får flertal i Parlamentet med denne tekst”? Jeg vil sætte pris på et specifikt svar.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Kommissær Malmström kan ikke forudsige, hvordan
Parlamentet vil stemme. Det ved hun udmærket.

De spurgte, om fru Malmström har fortalt mig eller kollegiet, hvordan Parlamentet ville stemme eller reagere
– om det ville stemme ja eller nej.

Hun håber naturligvis, det vil stemme ja. Hvis ikke, ville hun ikke have afsluttet forhandlingerne på
Kommissionens vegne. Efter Parlamentets forkastelse for nogle måneder siden havde vi en meget vigtig
drøftelse i Kommissionen. Jeg talte også med kommissær Malmström flere gange. Vi er klar over, og hun er
personligt ganske udmærket klar over – for hun har investeret en masse tid i sin kontakt med Parlamentet
– nogle spørgsmål, der kan blive taget op vedrørende denne aftale, men vi forudsiger ikke, hvordan Parlamentet
vil stemme. Så meget kan jeg sige. Hun kunne ikke fortælle mig det, men hun fortalte mig, at hun stadig fører
drøftelser med Parlamentet. Der er endnu ingen aftale om, hvornår den foreslåede aftale vil komme til
afstemning.

Det er efter min bedste overbevisning, hvad jeg kan fortælle Dem om de oplysninger, som den ansvarlige
kommissær gav mig og kollegiet.

Guy Verhofstadt, for ALDE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen! De kan roligt
regne med, at jeg ikke vil stille spørgsmål om SWIFT – det vil vi tale om senere – men i går afholdt fru Merkel
og hr. Sarkozy deres topmøde. De besluttede sig for en tilgang med økonomisk styring i EU, ikke i
euroområdet. Personligt synes jeg ikke, at det er en særlig relevant beslutning, for det handler ikke om at
sætte euroområdet op mod resten af EU. Vi har brug for økonomisk styring i EU, og vi har brug for økonomisk
styring i euroområdet – vi har brug for det begge steder. Desuden har vi endnu mere brug for det i euroområdet
end i EU, fordi vi har den fælles valuta.

Jeg vil gerne spørge hr. Barroso, hvad han mener om dette? Er De enig med os i, at vi har lige så stort behov
for økonomisk styring i euroområdet som i EU? For det andet mener vi, at det skal være Kommissionens
opgave at føre tilsyn med den økonomiske styring. Det er umuligt for et Råd, der mødes fire gange om året,
at sikre, at der finder økonomisk styring sted i Europa med alle de problemer, vi oplever. Nu er det op til
Kommissionen at tage styringen. Jeg vil også gerne høre Kommissionens holdning i denne sag.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (FR) Hvad angår de beføjelser, EU allerede besidder, er
Kommissionen naturligvis Europas økonomiske regering. Det er den eneste løsning, der er i overensstemmelse
med traktaten. Hvad angår handel, konkurrence og en meget væsentlig del af beføjelserne i forhold til
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budgetovervågning, er det Kommissionen, og jeg mener, at det nogle gange er nødvendigt at minde de af
regeringerne, der ikke har læst traktaterne ordentligt, om dette.

Når det er sagt, kan Kommissionen ikke løfte denne opgave alene. Vi må arbejde sammen med Rådet, som
har nogle meget vigtige beføjelser, og med Det Europæiske Råd, som sætter den overordnede kurs og er
drivkraften bag EU’s arbejde. Jeg er også enig i Deres første udtalelse. Faktisk har vi løsningen for euroområdet
og for hele EU. Bare læs artikel 136. Lissabontraktatens artikel 136 giver os nu langt større mulighed for at
finde på forslag til euroområdet, fordi den faktisk har særlig betydning inden for euroområdet, flere pligter
betyder også flere rettigheder, ikke kun for dem, der deler valuta, men også for resten af EU. Derfor håber
jeg, at den økonomiske styring af EU vil blive styrket, men altid i overensstemmelse med ånden i traktaten
og i det fællesskabsretlige samarbejde.

Guy Verhofstadt, for ALDE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Den første test bliver naturligvis på torsdag, hvor
vi også skal træffe beslutning om EU 2020. Under alle omstændigheder håber jeg, at det ikke bliver Rådet,
der skal føre tilsyn med og administrere EU 2020. Det må være Kommissionen, som tager kontrollen med
det, for jeg har aldrig set stats- og regeringschefer straffe og kritisere hinanden. Det sker ikke mellem ligemænd,
og derfor mener jeg, at Kommissionen må forsvare sin position i forhold til EU 2020 og i den arbejdsgruppe,
som hr. Van Rompuy i øjeblikket står i spidsen for.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (FR) De har selv været medlem af Det Europæiske Råd,
hr. Verhofstadt. De kender det udmærket. Faktisk er Det Europæiske Råd en meget vigtig institution, men
det kan ikke styre den økonomiske politik ned i mindste detalje. Det ville være en fundamental fejltagelse.

Det ville ikke alene være i strid med ånden i traktaterne, det ville være en grundlæggende fejltagelse. Det
Europæiske Råd udstikker naturligvis retningen og udgør drivkraften – det er fastlagt i traktatens artikel 16
– men derefter er det op til de forskellige institutioner, til Kommissionen inden for rammerne af dens beføjelser,
og til Rådet i dets forskellige grupper at bekræfte gennemførelsen af politikkerne.

Det er vigtigt for mig at fortælle Dem, at Kommissionen er fast besluttet på at spille hele sin rolle i forhold
til at føre tilsyn med hele processen omkring EU 2020-strategien. Nu forventer vi, at medlemsstaterne støtter
strategien. Jeg finder de drøftelser, der har fundet sted hidtil, opmuntrende. Jeg forventer også Parlamentets
støtte. Parlamentets standpunkter er meget opmuntrende, og jeg kan fortælle Dem, at Kommissionen er klar
til at spille sin rolle fuldt ud.

Lad mig runde af med at takke Parlamentets formand inderligt for den meget klare holdning, som Parlamentets
fire store politiske grupper anlagde på pressekonferencen, og som forsvarede det fællesskabsretlige samarbejde
og respekten for ånden i Lissabontraktaten.

Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. Barroso! Tillad mig at skifte emne til Den
Mexicanske Golf. Jeg vil tro, at Deepwater Horizon er et navn, der i øjeblikket får folk i hele verden til at tage
tanken om vækstens begrænsninger, begrænsningen af den ødsle brug af olie og menneskets og teknologiens
begrænsninger alvorlig. I den forbindelse vil jeg gerne spørge hr. Barroso, hvordan Kommissionen har tænkt
sig at forbyde – for en sikkerheds skyld – den planlagte olie- og gasproduktion i den nordlige del af Nordsøen
og Arktis i de områder, hvor EU har ansvaret. Det kan stadig besluttes.

For det andet vil jeg gerne vide, om De faktisk mener, at EU’s regler for olie- og gasproduktion vil beskytte
os mod en gentagelse af sådanne katastrofer i områder, hvor vi har ansvaret.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Efterforskningen af ulykken i USA er stadig i gang,
og vi kender derfor endnu ikke årsagerne til den. Det er vigtigt at finde ud af, om årsagerne primært var af
teknisk art, eller om de er knyttet til mangler i regelsættet eller i industriens overholdelse af bestemmelserne.
Derfor er det for tidligt at fremlægge beviser for, hvad der måske kunne ske i Europa.

Selv om der ikke foregår olieefterforskning under samme ekstreme forhold i Europa som i Den Mexicanske
Golf, må vi også overveje muligheden for en ulykke nær vores kyster. Boreteknikkerne minder om hinanden,
selv om Nordsøen ikke er nær så dyb.

Kommissionen følger nøje udviklingen. Kommissær Oettinger afholdt allerede i maj et møde med de større
olieselskaber, der er aktive i EU’s farvande, for at danne sig et præcist billede af situationen i Europa og for
at indhente forsikringer fra branchen om de nuværende sikkerhedsniveauer.

Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne på at sikre, at der findes robuste forebyggelses- og
beredskabssystemer til beskyttelse af Europas borgere og miljø.
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Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen! Jeg vil gerne
bede Dem om endnu en gang at sige, om De mener, at direktivet om miljøansvar for undersøisk olie- og
gasproduktion er tilstrækkeligt. Jeg vil gerne vide, om De mener, at de uensartede og relativt lave øvre grænser
for erstatningsansvaret virkelig er, hvad vi har brug for i lyset af katastrofen i Golfen. Jeg vil også gerne vide,
om De overvejer akutte forbedringer af tekniske inspektioner på platforme. Mener De virkelig, at miljøet og
de klimatiske forhold i Arktis er så imødekommende over for mennesker og teknologi, at vi også der kan
indlade os på de risici, der er forbundet med undersøisk olieproduktion? Der er måske ikke lige så dybt som
i Den Mexicanske Golf, men forholdene er barske.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Ja, De har ret. For det første har vi lovgivningen. Vi
har bindende nye standarder og krav for offshore boreplatforme og olieproduktionsanlæg i forhold til
udstyrets standard, arbejdernes sikkerhed, miljømæssig bæredygtighed, forebyggelse og beredskab. Desuden
har medlemsstaterne vedtaget omfattende national lovgivning for at bevare et højt sikkerhedsniveau for
offshoreoperationer i Europa.

For det andet står der et varslingssystem klar for at forebygge katastrofer forårsaget af oliespild fra tankskibe
eller bore- og produktionsanlæg. Systemet omfatter et sæt værktøjer, der administreres af Det Europæiske
Agentur for Søfartssikkerhed, og som fokuserer på forebyggelse af og indgriben i tilfælde af forurening.

For det tredje har Fællesskabet en civilbeskyttelsesmekanisme, der kan reagere i enhver større krise. Hvad
angår det konkrete punkt, De nævnte om erstatningsansvar, er størstedelen af europæisk lovgivning om
sikkerhed og miljø ikke rettet mod bestemte industrier, men vi kan se, at denne lovgivning gælder for alle
relevante økonomiske sektorer. EU-lovgivningen udstikker minimumssikkerhedsstandarder, som hver enkelt
medlemsstat skal forsøge at leve op til gennem deres egen lovgivning. Det er i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet.

Timothy Kirkhope, for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen! Tillad mig kort
at vende tilbage til forbindelserne mellem EU og USA for at sige, hvor meget det glæder mig og min gruppe
– og min gruppe er en væsentlig gruppe i denne forbindelse – at høre om fremskridtet i forhold til
SWIFT-aftalen, som vi har været meget involveret i.

Jeg vil gerne bede kommissionsformand Barroso fortælle os, hvilke nyttige erfaringer Kommissionen har
draget i forbindelse med SWIFT-aftalen, som kan udnyttes til vores fordel, når vi skal behandle de meget
vigtige aftaler om passagerlisteoplysninger, der afventer vores opmærksomhed, først med USA, men også
med Canada og Australien.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Det er nok for tidligt at drage alle erfaringerne, for
vi er ikke færdige med processen endnu.

Jeg ser meget frem til at fuldføre processen i god harmoni med Parlamentet, for vi kan ikke levere uden Deres
støtte. Det er ærlig talt vigtigt.

Der er to grundlæggende spørgsmål her.

Det ene handler om sikkerhed i forhold til grundlæggende rettigheder og databeskyttelse. Det lægger vi vægt
på, og vi mener, at denne aftale, som den ser ud nu, tager højde for de bekymringer, Parlamentet gav udtryk
for efter sin første afstemning.

Hr. Kirkhope fremhævede også et andet og mere overordnet emne, hvilket jeg takker ham for. Det er
vigtigheden af forbindelserne med USA. USA er en af vores vigtigste partnere, om ikke den vigtigste, så jeg
mener, at vi også politisk bør forsøge at nå til enighed.

Vicepræsident Biden besøgte os og argumenterede, lad os sige, indtrængende for vigtigheden af de
transatlantiske forbindelser, også på dette område. Kommissionen vil ikke anbefale at stemme for, hvis vi
ikke er overbevist om, at det er til Europas borgeres fordel. Det vil jeg gerne understrege. Det er også af hensyn
til vores sikkerhed. Samtidig ser vi det også gerne som et tegn på vores engagement i et meget vigtigt forhold
med vores vigtigste partner.

Timothy Kirkhope, for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes, Parlamentets
opførsel i denne sag, især i den senere tid, har været et godt demokratisk eksempel for alle. Mit tillægsspørgsmål
handler om at dele byrden i forbindelse med terrorbekæmpelse mellem USA og EU. Mener
kommissionsformanden, at de aftaler, vi har drøftet, lægger for stor en byrde på USA i modsætning til at
lade os overtage eller dele byrden ved at dele ansvaret og ressourcerne i forhold til terrorbekæmpelse?
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José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Det synes jeg, er et vigtigt spørgsmål. Under vores
drøftelser med amerikanerne fortalte de os faktisk, at de er indstillede på at hjælpe os, hvis vi ønsker at etablere
et lignende system på europæisk plan. Det er en beslutning, som vi må træffe her i Europa.

Det, vi accepterer med denne aftale, er at stille nogle data til rådighed for de amerikanske myndigheder under
strenge betingelser, men vi kunne også overveje, hvad vi kunne gøre bedre selv. Amerikanerne fortalte os,
at de er indstillede på at hjælpe os teknisk, for de har investeret mere i området, end vi har. Det er noget, vi
kan tage op i fremtiden, for jeg mener, at vi alle må bidrage til kampen mod terrorisme. Det ville være en
alvorlig fejltagelse at tro, at kampen mod terrorisme er et amerikansk ansvar, og at vi bare støtter dem. Det
er et fælles ansvar at bekæmpe terrorisme og beskytte vores borgere.

Gabriele Zimmer, for GUE/NGL-Gruppen. – (EN) Hr. formand! I dag vedtog Parlamentet hr. Cashmans
betænkning om gennemførelsen af årtusindudviklingsmålene. Et af vores vigtigste budskaber til
Kommissionen, til kommissionsformanden, er, at vi naturligvis ønsker at gøre alt, hvad vi kan, for at slå alle
EU’s ressourcer sammen om at gennemføre årtusindudviklingsmålene senest i 2015.

Men indtil videre har EU og medlemsstaterne ikke levet op til deres forpligtelser. Der mangler i øjeblikket
20 mia. EUR alene i forhold til de tilsagn, der er givet om at gennemføre årtusindudviklingsmålene. Derfor
vil jeg gerne vide, hvad kommissionsformanden vil gøre – specifikt i forhold til det kommende rådsmøde –
for at minde især medlemsstaterne om deres forpligtelser og for at lægge pres på EU om at fremlægge et klart
og endeligt billede ved FN-konferencen til september og ikke tillade medlemsstaterne igen og igen at unddrage
sig deres ansvar i lyset af den voksende krise, når 1 mia. mennesker i øjeblikket lever i fattigdom og sult.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Jeg er fuldstændig enig i den bekymring, De giver
udtryk for med Deres spørgsmål. Faktisk er der nu på grund af de budgetmæssige begrænsninger i visse
medlemsstater fare for, at nogle tilsagn ikke vil blive opfyldt.

For nogle dage siden mødtes Kommissionen med Kommissionen for Den Afrikanske Union i Addis Abeba,
og et af de spørgsmål, der blev taget op af vores partnere i Afrika, var, at de nogle gange føler, at tilsagn ikke
bliver opfyldt. Så det er et spørgsmål om troværdighed og ansvarlighed, også for vores part.

Så Kommissionen vil bestemt forfægte, at vi bør overholde vores tilsagn. F.eks. tilsagnene i forhold til hurtig
startfinansiering af kampen mod klimaforandringerne. Jeg har tænkt mig at deltage i mødet på højt niveau
i New York. Netop i dag modtog jeg et brev fra generalsekretær Ban Ki-moon, hvori han fremhæver vigtigheden
af denne dagsorden, og vi deler fuldt ud hans bekymringer.

Jeg vil tage spørgsmålet op, ikke kun i Det Europæiske Råd denne uge, men også ved sammenkomsterne i
forbindelse med G20- og G8-møderne den kommende uge i Canada. Så vi er fortsat stærkt engagerede i det.

Jeg deltog i G8-mødet i Gleneagles for flere år siden, og faktisk har de mest udviklede lande endnu ikke opfyldt
alle deres tilsagn.

Gabriele Zimmer, for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg tvivler slet ikke på, at Kommissionen i
de mellemliggende år gentagne gange har fundet på initiativer, der netop vedrører disse udviklingspolitiske
opgaver. For mig er spørgsmålet, hvad der er blevet gjort i Kommissionen for at skabe de strukturer, ressourcer
og forhold, der gør det muligt f.eks. at gennemføre den tolvpunktsplan, som Kommissionen og især
kommissær Piebalgs har udarbejdet. Med andre ord, hvad foretager Kommissionen sig selv for at skabe
forudsætningerne for sammenhæng i politikken? Hvorfor spiller alvorlige spørgsmål som kampen for at
gennemføre årtusindudviklingsmålene f.eks. ingen rolle i EU 2020-strategien?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Kommissionen gør sin del gennem Fællesskabets
budget. Faktisk har vi ved flere lejligheder foreslået medlemsstaterne yderligere midler. Jeg kan f.eks. huske,
at jeg ved G8-mødet i Japan foreslog yderligere 1 mia. EUR til udvikling af landdistrikter i Afrika og
udviklingslande andre steder i verden, som skulle tages fra ubrugte midler.

Hvis vi skal opfylde alle vores tilsagn, skal størstedelen komme fra de nationale budgetter. I den nuværende
ramme med det nuværende finansielle overslag kan vi ikke være meget mere fleksible. Så det er, hvad vi
foretager os – vi taler med vores medlemsstater, så vi rent faktisk kan opfylde vores tidligere tilsagn.

Niki Tzavela, for EFD-Gruppen. – (EL) Hr. formand! I lyset af rådsmødet på torsdag vil jeg fortsætte med et
spørgsmål om vækst. Der må primært gribes ind over for den aktuelle økonomiske krise og den truende
alvorlige recession i Europa ved at forøge investeringerne. Derfor er det et grundlæggende anliggende at
beskytte finansieringsressourcerne.
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Derfor vil jeg gerne spørge, om kommissionsformanden som den politiske leder af økonomisk udvikling i
Europa og af Kommissionen som institution overvejer at undersøge muligheden for at udstede europæiske
obligationer for at finansiere større europæiske udviklingsinvesteringer såsom paneuropæiske motorveje,
europæisk forskning i klimaforandringerne, e-sundhed, et paneuropæisk navigationssystem eller større
investeringer i energi såsom LNG-terminaler i Euro-Middelhavsområdet, med andre ord større paneuropæiske
investeringsprojekter, der skal finansieres ved at udstede obligationer?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Vi håber, disse spørgsmål bliver taget op i forbindelse
med det næste finansielle overslag. Allerede i EU 2020 prioriterer vi alt, der har med disse sammenkoblinger
at gøre, i forhold til fremtidig finansiering på europæisk plan, det være sig energi, transport eller andre former
for immaterielle forbindelser, f.eks. den digitale dagsorden.

Dette er i høj grad en af de sektorer, hvor vi mener, der findes merværdi, hvor en euro, der gives ud på
europæisk plan, giver større mening end en, der gives ud på nationalt plan, fordi der er europæisk begrundelse
for denne form for investering.

Hvordan det skal finansieres, skal naturligvis drøftes med medlemsstaterne. Dette er et meget vanskeligt
tidspunkt at diskutere budgetter med vores medlemsstater på, men vi mener, at vi kan argumentere kraftigt
for stærkere sammenkoblinger på europæisk plan.

Niki Tzavela, for EFD-Gruppen. – (EL) Hr. formand! Jeg synes ikke, jeg fik svar på mit spørgsmål. Mener De,
at vi kan gøre noget ved risikoen for en recession med øjeblikkelig, paneuropæisk, koordineret handling ved
at udstede europæiske obligationer?

De må ikke glemme, at vi skal håndtere et enormt konkurrencepræget globalt marked i Indien, Kina og USA.
Vil Europa reagere med store investeringer i paneuropæisk målestok? Vil euroobligationer spille en rolle
som finansiering af disse investeringer? Hvad har De tænkt Dem?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Ærlig talt tror jeg ikke, alle medlemsstater er åbne
over for euroobligationer til denne form for forbrug. For nylig vedtog vi et meget vigtigt og ambitiøst program
i form af en mekanisme eller facilitet til at hjælpe lande med gældsproblemer. Det er faktisk en form for
obligation, som medlemsstaterne bringer ud på de finansielle markeder, så jeg tror, det vil blive yderst
vanskeligt nu at nå til enighed med medlemsstaterne om euroobligationsprincippet til denne type projekter.
Ikke desto mindre tror jeg, at der er mulighed for at bruge andre mekanismer. I mit program talte jeg f.eks.
om at indgå nogle offentlig-private partnerskaber. Jeg talte om at inddrage Den Europæiske Investeringsbank
bedre. Vi ser meget åbent på alle mulighederne for at finansiere disse meget vigtige projekter. Men hvis De
vil høre min oprigtige holdning, så er den, at det ville være vanskeligt om ikke umuligt at få euroobligationer
nu til netop dette formål.

Diane Dodds (NI). – (EN) Hr. formand, hr. Barroso! De har støttet Nordirland og de vigtige fremskridt, der
er sket i forhold til at skabe en stabil og fredelig fremtid for vores folk. I Deres taskforce-rapport antydede
De Deres og Kommissionens støtte til den lokale decentrale administration og det arbejde, den udfører i
forhold til at sikre en fredelig og fremgangsrig fremtid for det nordirske folk.

I denne tid præget af økonomisk uro er den nordirske fødevareindustri en af de vigtigste sektorer i økonomien.
Dette meget vigtige arbejde kunne komme til at lide under de foreslåede bøder for påståede overtrædelser
af enkeltbetalingsordningen, som Kommissionens revisorer har konstateret.

Er De enig i, at den foreslåede sanktion mod det nordirske ministerium for landbrug og udvikling af
landdistrikterne for overtrædelser af enkeltbetalingsordningen mellem 2004 og 2006 er ude af proportion
med den faktiske risiko for ordningen? Vil De og Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af
Landdistrikter tage forslaget om et fast nedslag på 5 % op til fornyet overvejelse i betragtning af, at det
nordirske ministerium har taget afhjælpende skridt til at sikre, at systemerne er nøjagtige, og af, at penge
allerede er blevet inddrevet i forhold til de oprindelige krav?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Tak for bemærkningerne om Kommissionens støtte
til Nordirland. Vi glæder os ganske rigtigt meget over og støtter udviklingen i Nordirland. Kommissionen
har gjort en stor indsats i denne proces. Jeg kan også huske mit besøg i Nordirland, og det vil jeg fortsat gøre.

Jeg er opmærksom på den sag, De nævner vedrørende enkeltbetalingsordningen. Kommissær Cioloş har
redegjort for vores standpunkt i sagen, men lad mig sige helt klart, at proceduren for regnskabsafslutning er
administrativ. Den berørte medlemsstat får rigelig lejlighed til at udtrykke sin holdning, men processens
uafhængighed er meget vigtig.
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Kommissionen har ingen indflydelse på korrektionens størrelse, som følger faste principper for at sikre lige
behandling af alle medlemsstater. Jeg er sikker på, at alle her i Parlamentet er enige om behovet for fuldt ud
at respektere vores bestemmelser, hvad angår regnskabspligt. Det er helt afgørende. Så sent som i går havde
jeg et meget interessant møde, der varede flere timer, med Kommissionen og Revisionsretten, og jeg må sige,
at samtidig med at vi i høj grad støtter Nordirland, må vi nøje respektere alle reglerne for regnskabspligt.

Diane Dodds (NI). – (EN) Hr. formand! Jeg har et enkelt tillægsspørgsmål i denne forbindelse.

Der er en vis bekymring i Nordirland for, at den faktiske størrelse på nedslaget er blevet pålagt baseret på
ganske få, sporadiske inspektioner.

Jeg ville være taknemmelig, hvis kommissionsformanden vil sikre, at Kommissionen iværksætter en grundig
evaluering af de eksisterende procedurer for at sikre, at ordningen administreres ordentligt.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Jeg kan naturligvis på Kommissionens vegne fuldt
ud garantere, at vi vil forsøge at sikre, at ordningen bliver ordentligt administreret.

Men lad mig gentage, at proceduren for regnskabsafslutning er en initiativprocedure, som omfatter flere
skridt for at sikre medlemsstatens ret til at forsvare sig og mulighed for mægling via et uafhængigt organ.
Og nu må vi give os i kast med det på en seriøst og objektiv måde.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Hr. formand! Kommissionsformand Barroso har netop fremsat en
klar udtalelse. Kommissionen er Europas økonomiske regering. Men i en periode, hvor vi forsøger at styrke
den økonomiske styring, har vi brug for mere fællesskabsretligt samarbejde. Vi må stå side om side med
Dem, men i kredsen omkring Rådet florerer der idéer om at gå i retning af mellemstatsligt samarbejde, også
i forhold til stabilitets- og vækstpagten.

Hvilke afgørende elementer i forhold til taskforcen og dens resultater mener De, skal medtages i disse
konklusioner for at opnå stærkere økonomisk styring og en stærkere stabilitets- og vækstpagt ved hjælp af
det fællesskabsretlige samarbejde? Kunne De anføre nogle af disse elementer nærmere? Det ville også være
særdeles nyttigt i forhold til den offentlige debat.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Taskforcen blev oprettet specifikt i forbindelse med
at støtte Grækenland, og som De ved, deltager Kommissionen på en helt igennem konstruktiv og loyal måde
i taskforcen. Faktisk blev taskforcen oprettet af formanden for Det Europæiske Råd i samarbejde med
Kommissionen. Kommissionen deltager i taskforcen, og jeg er tilfreds med den måde, som arbejdet i taskforcen
skrider frem på. Der er ved at danne sig en konsensus om skridt hen imod økonomisk koordinering i Europa,
og de fleste af de skridt er helt i tråd med forslagene i vores meddelelse af 12. maj. Så jeg vil gerne sige, at
denne taskforce udfører en vigtig opgave, for den har behandlet vigtige spørgsmål som gennemførelsen af
stabilitets- og vækstpagten og det europæiske halvår. Jeg ser frem til rapporten fra formanden for Det
Europæiske Råd til Det Europæiske Råd på torsdag. Kommissionen vil naturligvis ikke give afkald på sin
initiativret og vil fremlægge yderligere forslag, som også vil være baseret på den konsensus, der er ved at
danne sig i taskforcen.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Hr. formand! Vi ved, hvor vanskelig den økonomiske
situation er for nogle medlemsstater, og hvordan det påvirker indbyggernes følelser, ikke kun i disse lande,
og de enkelte regerings beslutninger.

For nylig talte hr. Barroso om nødvendigheden af at forsvare EU’s enhed og af at bevare EU’s integration
inden for en ramme bestående af 27 medlemsstater. Jeg vil gerne spørge hr. Barroso om og finde ud af,
hvordan De har tænkt Dem at forsvare dette mål i en situation, hvor presset for at finde på nye metoder
vokser, f.eks. idéen om at etablere et europæisk økonomisk kontor, som skulle føre til tættere økonomisk
koordinering i euroområdet. Hvilke garantier kan De give os for, at lande, som under betydelige anstrengelser
er ved at bygge bro over udviklingskløften, ikke vil blive henvist til EU’s anden division?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) For det første har jeg flere gange udtalt her i
Parlamentet og ved andre lejligheder, at vi er imod enhver form for konkurrence mellem eller parallel opdeling
af EU’s institutioner.

Vi har én union, EU, med vores institutioner, med de 27 medlemsstater i dag, og vi respekterer naturligvis
fuldt ud traktaterne.
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Vi kan godt gøre mere for økonomisk koordinering og sammenhæng inden for den nuværende ramme. For
vi har traktatens artikel 121, hvoraf det tydeligt fremgår, at medlemsstaternes økonomiske politik er et
spørgsmål af fælles interesse. Det, en medlemsstat gør, har følger for de andre medlemsstater. Artikel 121
er en implicit opfordring til koordinering mellem medlemsstaterne. Vi har artikel 126, som specifikt
omhandler budgetpolitik, og artikel 136 giver Kommissionen ret til at tage initiativer til at styrke
koordineringen, også i euroområdet, men inden for den generelle fællesskabsramme.

Det er vigtigt at forstå. Vi kan fremsætte forslag for euroområdet, men altid inden for EU’s ramme og uden
at have euroområdet som noget adskilt fra resten af EU. Det mener jeg, er afgørende vigtigt for EU’s succes,
eftersom det er en union baseret på solidaritetsprincippet.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Hr. formand! Min holdning til Kommissionens og selve taskforcens
arbejde gennem de sidste par måneder er faktisk ret forskellig fra kommissionsformand Barrosos.

Jeg har en tydelig fornemmelse af – og jeg håber, kommissionsformanden kan påvise, at jeg tager fejl – at
tanken om en genopretningsproces og om de nødvendige spareforanstaltninger, som jeg også mener, er
afgørende, helt tydeligt har vundet terræn, også i medierne, men at tanken om vækst og udvikling på den
anden side er blevet svækket betydelig. Stabilitets- og vækstpagten er i fare for kun at blive en stabilitetspagt,
hvis ikke i forhold til dens formål, så i det mindste i forhold til de bekendtgjorte tiltag.

Jeg mener i stedet, det er afgørende at gennemføre foranstaltninger, der kan støtte væksten, først og fremmest
oprettelsen af euroobligationer. Jeg vil bede Dem fortælle, om bekymringen for væksten virkelig er en
grundlæggende bekymring i taskforcen, men i endnu højere grad om det er en grundlæggende bekymring
i Kommissionen.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Taskforcen havde med økonomisk styring at gøre,
og da jeg udtrykte min generelle tilfredshed med det hidtidige arbejde, var det dét, jeg mente. Naturligvis er
vækst nu et separat spørgsmål. Vækst er den vigtigste faktor for EU’s økonomi. Uden vækst kan vi ikke give
vores borgere, hvad de forventer. Vi vil ikke kunne opretholde vores sociale markedsøkonomi. Vores borgere
vil ikke kunne frigive deres fulde potentiale.

Det er præcis målet med EU 2020 – vækst, vækst og atter vækst. Og ikke bare en hvilken som helst form for
vækst, men intelligent vækst, bæredygtig vækst og inklusiv vækst. Vi mener naturligvis, at for at opnå vækst,
skal vi have tillid, og medmindre tilliden vender tilbage til Europas finansmarkeder, vil vi ikke være i stand
til at opnå større vækst og genoprette vækstpotentialet fra før krisen. Derfor er finanspolitisk konsolidering
og reformer så vigtige, ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at opnå større vækst for at forøge
Europas vækstpotentiale.

Syed Kamall (ECR). – (EN) Hr. formand! Jeg tror, vi alle er enige om behovet for sund økonomisk styring.
Men lad os være ærlige om, hvad der foregår. Vi har set, hvordan stabilitets- og vækstpagten åbenlyst er blevet
trodset, og hvordan man har givet sig af med det, man måske lidt eufemistisk kunne kalde aktiviteter uden
for balancen og finansieringsteknik.

Jeg er da sikker på, at vi alle kan blive enige om, at EU’s medlemsstater skal overholde principperne for sund
pengepolitik, finanspolitisk ansvarlighed og hæderlig regnskabsførelse, men betragter kommissionsformanden
dette som en lejlighed for EU til at skaffe sig beføjelser over medlemsstaternes budgetter, eller vil De tackle
det reelle problem med lande, der har benyttet kreativ bogføring og oparbejdet enorme budgetunderskud,
i stedet for at fokusere på at styrke Deres beføjelser over medlemsstaternes budgetter?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Jeg betragter ærlig talt ikke denne sag som et
spørgsmål om at slås om kompetencer eller tilrane sig beføjelser. Det er ikke det, der er problemet. Det, vi
står med, og det er tydeligt – traktatens artikel 120 – er en situation, hvor en medlemsstats økonomiske
politik ikke kun er et spørgsmål af national interesse. Under krisen har vi set, at beslutninger truffet i ét land
har en meget direkte afsmittende virkning på de andre lande. Så det giver mening, at medlemsstaterne, når
de udarbejder deres budgetter, f.eks. også ved, hvad andre foretager sig, for de andres beslutninger vil påvirke
deres egne beslutninger.

Vi har overhovedet intet ønske om – og det vil jeg gerne gøre helt klart – at blande os i de nationale
parlamentets suveræne beføjelser. Det er meget vigtigt, at det bliver respekteret, men det giver mening, at vi
skal kende de andre økonomiers overordnede hensigter, når vi diskuterer Europas økonomiske politik – og
vi har set, hvor afhængige vi er af hinanden. Det er dét, det handler om. Hvad er merværdien ved at være
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sammen? Det er den fornuftige røde tråd, som Kommissionen foreslår, og vi mener, at der er ved at danne
sig en konsensus i overensstemmelse hermed.

Enikő Győri (PPE). – (HU) Hr. formand! Den igangværende krise har gjort det klart, at der ikke er nogen
tid at spilde for EU. Der er behov for øjeblikkelig handling i forhold til den økonomiske politik. Vi må handle
samlet på de tre områder økonomisk styring, langsigtet vækststrategi og reformen af de finansielle
tjenesteydelser. Desuden må det ske på en sådan måde, at vi ikke glemmer at integrere de gennemprøvede
fælles politikker som f.eks. den fælles landbrugspolitik eller samhørighedspolitikken, for Europa vil næppe
få succes i verden, hvis det mangler intern samhørighed og sikker fødevareproduktion.

Derfor spørger jeg kommissionsformanden, om han går ind for at harmonisere EU 2020-strategien med de
eksisterende fælles politikker. Jeg vil gerne spørge Dem, vogteren af det fællesskabsretlige samarbejde, hvilket
er noget, jeg virkelig respekterer Dem for, om De i de tre førnævnte EU-politikområder ønsker at bevare
princippet om, at der kun må gennemføres ændringer, hvis EU betragtes som en helhed, og interesserne hos
medlemsstater, der ikke er en del af euroområdet, tages i betragtning for derved at sikre, at EU’s indre
samhørighed ikke påvirkes?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) De har fuldstændig ret, når De understreger det, jeg
har kaldt den holistiske tilgang til økonomisk politik. Det er en fejltagelse, og det tror jeg, at medlemsstaterne
udmærket er klar over.

Når vi taler om økonomisk politik i Europa for blot at tænke på stabilitets- og vækstpagten eller reformen
af finansielle tjenesteydelser, handler det alt sammen om vækst. For at få bæredygtig vækst må vi naturligvis
have sund økonomisk styring i Europa, vi må respektere stabilitets- og vækstpagten, og vi behøver den
troværdighed, der følger af sunde offentlige finanser, men vi behøver også et nyt lovmæssigt tilsyn af
finansmarkederne, og vi må investere i vores vækstpotentiale. Det er præcis, hvad EU 2020 handler om. Det
handler om reform. Og det er derfor, jeg insisterer på, at vi har brug for finanspolitisk konsolidering og en
strukturreform.

Og vi er naturligvis nødt til at forfølge de økonomiske politikker, der er så vigtige for os i Europa, nemlig i
forhold til økonomisk og social samhørighed – ikke kun for 16 – eller 17, for jeg håber, at Estland vil blive
medlem af euroområdet meget snart – men for alle 27 medlemsstater.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Hr. formand, hr. Barroso! Herman van Rompuy, Rådets formand, ønsker at
bruge taskforcen til hurtigt at skabe nye regler for euroen for at manøvrere EU ud af den aktuelle eurokrise.

Kommissionens formand har allerede nævnt artikel 121 adskillige gange. Han taler med rette om gensidig
afhængighed og om den omstændighed, at den økonomiske politik naturligvis ikke blot vedrører den enkelte
medlemsstat. Mit spørgsmål til hr. Barroso er følgende. I hvilken udstrækning forbereder taskforcen mulige
sanktioner mod lande, der gentagne gange overtræder budgetkravene? Forestiller Kommissionen sig, at den
eventuelt kan tilbageholde EU-støtte eller midler fra strukturfondene? Hvad mener Kommissionen om tanken
om en midlertidig fratagelse af stemmerettigheder som en mulig sanktion? Hvordan forholder Kommissionen
sig til kravene om en ensartet insolvensbestemmelse for insolvente medlemsstater?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Der er blevet rejst mange spørgsmål.
For det første undersøger vi i taskforcen og i Kommissionen – som det allerede fremgik af en meddelelse af
12. maj – muligheden for at styrke stabilitets- og vækstpagten, herunder udvidelse af rækken af incitamenter
til at overholde kravene, som jeg foretrækker at kalde det.

Jeg mener, det giver mening at havde disse incitamenter til at overholde kravene – nogle mennesker taler
om sanktioner – fordi vi har behov for, at disse instrumenter er troværdige, så vi kan sikre, at stabilitets- og
vækstpagten overholdes. Som vi har set, var problemet, at nogle medlemsstater ikke respekterede den traktat,
de selv havde vedtaget og ratificeret.

Hvordan kan vi gøre dette? Vi ønsker at gøre det på en retfærdig måde, ikke blot ved at straffe de lande, der
indgår i Samhørighedsfonden. Derfor undersøger vi, hvordan vi kan gennemføre disse incitamenter til at
overholde kravene, uanset om der er tale om samhørighedslande eller ej. Disse incitamenter til at overholde
kravene kan styrkes på mange måder f.eks. mere opstrøms, herunder ved at anvende dem i den præventive
del af pagten eller mere konsekvent f.eks. med en større automatik. Vi ser på mange muligheder, og
Kommissionen vil fremsætte lovgivningsforslag herom.
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Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Hr. formand, hr. Barroso! Jeg vil gerne høre noget om
arbejdsløsheden, når der redegøres for målene for taskforcen om økonomisk styring, for strategien er talrige
gange blevet betegnet som en strategi for intelligent, bæredygtig og integrerende vækst.

Desuden bør den først og fremmest være integrerende for de over 20 mio. europæere, som føler sig udstødt,
fordi de er blevet udelukket fra arbejdsmarkedet af den brutale krise. Der er over 20 mio. arbejdsløse, som
ønsker tydeliggørelse, når vi fortæller dem, at økonomisk styring, stabilitet og tilsyn – pakken om økonomisk
og finansielt tilsyn – vil blive afspejlet i en strategi, der direkte sigter mod at få alle disse mennesker, som er
blevet personligt berørt af krisen, tilbage i arbejde med ambitioner om øget produktivitet og dermed
konkurrenceevne.

Jeg vil navnlig gerne høre, hvordan det vil blive afspejlet i deltagelsen af de EU-medlemsstater, som vil blive
inddraget i denne mulighed, som ikke må bortødes, og som skal være relevant for udformningen af nye
regler for global økonomisk styring på det kommende G20-topmøde i Toronto.

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (PT) Hr. formand! Jeg mener, at det, hr. López Aguilar
sagde, er noget helt centralt. Vi må indtage en holistisk holdning til alt dette. Vi kan ikke blot se på bestemte
regler for styring i tilknytning til stabilitets- og vækstpagten. Vi må også se på, hvad vi kan gøre for væksten
i Europa, særlig for at sikre, at væksten er bæredygtig og integrerende.

Vi har ved talrige lejligheder sagt, at vi ikke ønsker, at de svageste skal bære omkostningerne ved denne
omlægning, denne tilpasning. De var ikke skyld i krisen. Derfor mener vi, at ofrene skal fordeles bedre, som
hr. López Aguilar sagde, og der skal være en ekstern dimension. Derfor tager vi til G20-topmødet fast
besluttede på at foreslå mekanismer for den finansielle sektors fordel af reaktionen på krisen, samtidig med
at vi søger at styrke en fælles europæisk holdning på verdensscenen, særlig inden for G20.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Hr. formand! Europa 2020-strategien, en ny europæisk strategi til
fremme af beskæftigelse og økonomisk vækst, hvis vigtigste mål, der blev godkendt af Det Europæiske Råd
den 25.-26. marts 2010, også omfatter mål i tilknytning til forbedring af betingelserne for forskning og
udvikling, særlig så de offentlige og de private investeringer i denne sektor til sammen kan nå op på 3 % af
BNP. Det nævnes også, at Kommissionen vil fastsætte en indikator, der skal afspejle forskningen, udviklingen
og innovationen.

Mit spørgsmål er følgende.

Hvilken metode vil der blive anvendt ved fastsættelsen af denne indikator, og er der allerede fastlagt en
høringsplan herfor?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Taleren har ret. Vi har nævnt 3 %, men
vi har ikke blot nævnt forskning og udvikling, men også begrebet innovation, da dette ikke blot er et spørgsmål
om grundforskning, men også om, hvordan forskning omsættes til økonomisk aktivitet. Hvad kan forskningen
gøre for at skabe større vækst og mere beskæftigelse? Som bekendt findes der ikke en veletableret indikator
for innovation, som er et teknisk spørgsmål, der deler eksperterne.

Jeg har f.eks. personligt drøftet dette med OECD. OECD's generalsekretær og nogle af hans eksperter kom
for nylig til Bruxelles, og vi samarbejder med dem og andre om en indikator for innovation, der kan opnås
enighed om i det akademiske samfund og blandt de politiske beslutningstagere. Det er det, vi gør, og vi ønsker
helt klart at gøre det i en åben høring, så vi hilser bidrag som dette velkommen. Det er et yderst teknisk
spørgsmål, men jeg mener, det er afgørende vigtigt, at vi udvikler bedre indikatorer for innovation.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Hr. formand! Vi ved, at forværringen af den økonomiske og sociale
situation er et spørgsmål, der optager mange EU-medlemsstater. Den økonomiske vækst er forsat meget
svag, og den er ikke tilstrækkelig til at nedbringe arbejdsløsheden og skabe de job, som EU har behov for.

De foranstaltninger, der træffes, særlig stramme økonomiske politikker af hensyn til overholdelse af
stabilitetspagten og dens kriterier, er imidlertid ikke blot i strid med behovet for jobskabelse og økonomisk
vækst, de øger også ulighed og fattigdom. I selve det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom oplever vi
således en situation, hvor udstødelse, fattigdom og arbejdsløshed er stigende.

Så hr. kommissionsformand, er der ikke et presserende behov for i disse makroøkonomiske politikker at
prioritere social bæredygtighed frem for fortsat at insistere på finansiel bæredygtighed, som underminerer
selve den sociale bæredygtighed? Mener formanden ikke, at tiden er inde til at revidere stabilitets- og
vækstpagten og dens irrationelle kriterier og til at prioritere beskæftigelse og kampen for social integration?
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José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (PT) Hr. formand! Jeg mener ikke, vi kan opnå social
bæredygtighed uden finansiel bæredygtighed. Uden finansiel bæredygtighed er der ingen tillid. Uden tillid
er der ingen investeringer. Uden investeringer er der ingen job. Derfor bør man ikke se modstrid mellem
stabile og sunde makroøkonomiske politikker og bekymring for fattigdom og de mest sårbare.

I tilknytning til fattigdom har vi selv gjort bekæmpelse af fattigdom og kampen for social integration til et
af målene i 2020-strategien sammen med nogle konkrete mål, og jeg er enig i, at der i øjeblikket er en større
risiko for fattigdom i vores samfund. Vi ser nye fattigdomsfænomener, som er yderst foruroligende. Derfor
må regeringerne undersøge, hvordan de kan reagere på dette spørgsmål som en del af deres prioriteter, men
løsningen – og jeg vil gerne gentage dette – kan ikke findes i manglende budgetdisciplin, for hvis dette er
løsningen, vil vi sandsynligvis opleve, at situationen forværres i nogle lande og dermed situationen for de
mest sårbare grupper i disse lande.

John Bufton (EFD). – (EN) Hr. formand! Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem der reelt drager fordel af
redningsplanen for Grækenland? Er det det græske folk eller Grækenlands rigeste private bankmand, Spiro
Latsis, som ejer 40 % af aktierne i den største bank i Grækenland, Eurobank EFG-koncernen?

Kunne kommissionsformandens venskab med hr. Latsis eventuelt være en interessekonflikt?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Den pakke, som de græske og de
europæiske institutioner har fremlagt, er til gavn for det græske folk og den europæiske økonomi generelt.
Hvis dette ikke var tilfældet, ville den ikke være blevet godkendt af de 27 medlemsstater. Med hensyn til den
insinuation, De har fremsat, mener jeg virkelig ikke, at den fortjener nogen form for svar.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Hr. formand! Det ser ud til, at den tyske og den franske regering er
enige om, at EU ikke har behov for nye institutioner. Det var i det mindste det, fru Merkel og hr. Sarkozy
tilsyneladende sagde i sidste uge. Det ser dog ud til – som vi allerede har hørt – at vi går i retning af en ny
ændring af stabilitetspagten, hvor de medlemsstater, der ikke anvender disciplinen inden for den finansielle
sektor, vil blive pålagt sanktioner såsom fratagelse af stemmerettigheder.

Mit spørgsmål er ganske enkelt. Mener Kommissionens formand, at problemet med styring i Europa kan
løses gennem og begrænses til spørgsmål om disciplin i form af finansiel tilpasning? Eller vil vi midt i krisen
med det monetære redskab på fællesskabsplan og det finansielle redskab på nationalt plan ende i en blindgyde?

Som vi gentagne gange har understreget, findes der problemer. Så sent som i går nedjusterede Moodys
Grækenland kreditvurdering uden nogen grund. Vil den våbenhvile, Kommissionens formand nævnte,
medføre specifikke, mærkbare resultater for fremtiden?

José Manuel Barroso, formand for Kommissionen. – (EN) Hr. formand! De europæiske institutioner vil sammen
med medlemsstaterne gøre deres bedste for at nå frem til noget mere troværdigt med hensyn til
gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten.

Det er helt indlysende, at der var problemer med visse medlemsstaters gennemførelse og manglende
overholdelse af de regler, som de selv havde vedtaget.

I henhold til de aktuelle traktater findes der allerede nu visse begrænsninger og endog sanktioner, uden at
der er behov for reformer.

I fremtiden ønsker vi, at disse skal gennemføres på en objektiv måde. Vi ser på, hvordan vi kan forbedre
pagtens troværdighed på en retfærdig måde, så foranstaltningerne kan gennemføres objektivt uafhængigt
af landets status som en af de rigeste eller en af de fattigste medlemsstater. Jeg mener, at det er i vores alle
sammens interesse at nå frem til en troværdig gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten.

Formanden. – Hermed er spørgetiden til formanden for Kommissionen afsluttet.

12. Kreditvurderingsbureauer (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandlingen om:

– mundtlig forespørgsel til Kommissionen af Nikolaos Chountis og Jürgen Klute, for GUE/NGL-Gruppen,
om kreditvurderingsbureauer (O-0051/2010 – B7-0302/2010),
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– mundtlig forespørgsel til Kommissionen af Udo Bullmann, for S&D-Gruppen, om kreditvurderingsbureauer
(O-0072/2010 – B7-0309/2010),

– mundtlig forespørgsel til Kommissionen af Jean-Paul Gauzès, for PPE-Gruppen, om kreditvurderingsbureauer
(O-0077/2010 – B7-0312/2010), og

– mundtlig forespørgsel til Kommissionen af Sylvie Goulard, for ALDE-Gruppen, om kreditvurderingsbureauer
(O-0078/2010 – B7-0313/2010).

Nikolaos Chountis, spørger. – (EL) Hr. formand! Dagens forhandlinger i Parlamentet vedrører
kreditvurderingsbureauernes aktiviteter, og de virkninger, de har på den globale og den europæiske økonomi.
EU og Den Europæiske Centralbank har udstedt forordninger, der giver kreditvurderingsbureauer såsom
Moodys, SnP og Fitch ret til at evaluere ikke blot virksomheder, men også EU's medlemsstater.

Da krisen brød ud, erkendte de samme EU-institutioner den meget negative rolle, som
kreditvurderingsbureauerne spillede. Man kunne forvente, at Kommissionen ville begrænse disse bureauers
rolle, men deres rolle blev tværtimod udvidet og formaliseret i en ny forordning i november 2009.

Kreditvurderingsbureauerne begyndte allerede en nedjustering af Grækenlands kreditvurdering i starten af
2009 og som følge heraf betaler landet en dobbelt så høj rente i forhold til tidligere, og er kommet ind i en
ond cirkel med devaluering og spekulativ låntagning. Vi kender alle slutresultaterne. Så sent som i går forsøgte
Moodys endnu en gang at skabe et negativt klima for den græske økonomi og euroen med et eklatant
spekulativt indgreb ved at nedjustere den græske økonomi med 4 point uden nogen grund.

Moodys er et af tre private amerikanske selskaber, som EU officielt anerkender i forbindelse med vurdering
af medlemsstaternes økonomier til trods for den omstændighed, at det af alle økonomer, politikere og
institutionelle aktører i Europa og USA anklages for at bære en meget stor del af ansvaret for den seneste
krise.

Det var nærmere bestemt dette bureau, der af tidligere analytikere i den amerikanske kongres blev anklaget
for af deres overordnede at være blevet tvunget til at give "giftige aktiver" en positiv vurdering. Det var dette
bureau, der af snesevis af virksomheder anklages for at have tvunget dem til at betale gebyrer via vurderinger.
Det var dette bureau, der sammen med resten af "den hellige treenighed", nemlig SnP og Fitch, modtog
dusinvis af klager fra kommuner, regioner og stater i USA, som var blevet vildledt til at foretage investeringer
og mistede millioner af dollars. Det var dette bureau, der anklages af talrige forsikringsfonde, som mistede
deres investeringer på grund af fejlagtige vurderinger. State of Ohios forsikringsfond alene mistede
450 mio. USD.

Da vi alle ved dette, da det er uacceptabelt, at de europæiske økonomier vurderes af selvpromoverende
amerikanske bureauer, bør dette arbejde udføres af et offentligt, demokratisk kontrolleret bureau, som ikke
har nogen tilknytning til private interesser. Hr. Barnier, i stedet ser vi imidlertid selv i dag, at Kommissionen
vedtager obstruktiv lovgivning, med det resultat, at spekulationsmafiaen forsat bruger tvang og styrer den
økonomiske politik på bekostning af arbejdstagere og borgere i EU's medlemsstater.

Jeg mener, at Parlamentet langt om længe bør påtage sig sit ansvar, gribe ind og kræve, at Kommissionen og
Rådet efter at have hørt Parlamentet lovgiver direkte for at sætte en stopper for denne uacceptable situation.

Gianni Pittella, stedfortræder for spørgeren. – (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Gruppen
for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet forsøger med denne mundtlige
forespørgsel at henlede opmærksomheden på problemerne i tilknytning til kreditvurderingsbureauerne.
Vores mål er at få Kommissionens svar på, hvad det næste skridt vil blive, begyndende med muligheden for
at oprette et europæisk kreditvurderingsbureau, som vi støtter og føler tager form, til dels i lyset af, hvad
Kommissionens formand selv har sagt om dette spørgsmål.

Vi må give anerkendelse, der, hvor der er anerkendelse behov, og erkende, at kreditvurderingsbureauerne
har opnået det næsten umulige. De har haft held til at spille en afgørende rolle både i de meget tidlige faser
af finanskrisen i 2008, under Lehman Brothers' kollaps og nu på den nye scene, der begyndte med gældskrisen
i Grækenland.

I 2008 så de bort fra – og fremmede endog i nogle tilfælde – risiciene for giftige produkter, og nu har de
besluttet at gøre deres til at skabe stabilitet på markederne ved at nedjustere Grækenland, Portugals og
Spaniens vurderinger, netop som forhandlingerne mellem EU, IMF og den græske regering var undervejs.
Det kan ikke siges på andre måder. Disse mennesker er onde!
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Jeg ønsker ikke at give kreditvurderingsbureauerne hele skylden for det, der er sket i verden og i Europa. Den
omstændighed, at de altid er til stede på gerningsstedet – og jeg tænker her på Parmalatsagen, Enronsagen,
Lehman Brothers-sagen – bør få os til at reagere på en mere hensigtsmæssig og praktisk måde, end vi har
gjort hidtil, eftersom vi ikke gør noget.

Hr. kommissær, hvornår vil der blive gennemført en undersøgelse af denne sag og af denne sektor? Vi
arbejdede sammen med hr. Gauzès herom for et stykke tid siden, da vi udarbejdede forordningen om
kreditvurderingsbureauerne. Der er nu behov for en undersøgelse af sektoren for at kaste lys over den
skandaløse, uacceptable situation, i hvilken der etableres en koncentration og et oligopol inden for denne
sektor.

Lad os tage hånd om situationen, før tingene bliver endnu værre, og lad os omsætte vores ord i handlinger.
Ud over behovet for at oprette et offentligt europæisk bureau bør vi også overveje den rolle, som uafhængige
revisionsretter kan spille med hensyn til vurdering af statsgæld, og således fritage de private bureauer for
ansvaret for at foretage disse vurderinger.

Præsident Sarkozy og kansler Merkel – og jeg vil slutte her – har officielt anmodet Kommissionen om at
udarbejde forslag til en styrkelse af kreditvurderingsmarkedet. Det er en skam, at det i Det Europæiske Råd,
som præsident Sarkozy og kansler Merkel deltager i, rent faktisk er regeringerne, der forsinker godkendelsen
af den finansielle tilsynspakke og dermed forhindrer oprettelsen af ESMA, Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed.

Derfor bør præsident Sarkozy og kansler Merkel bringe orden i eget hus, før de fortæller Kommissionens
formand, hvad han skal gøre.

Jean-Paul Gauzès, spørger. – (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Kreditvurderingsbureauer gav anledning til bekymring i Parlamentet i slutningen af den forrige valgperiode,
og jeg vil i denne forbindelse gerne fremhæve både Kommissionens og Parlamentets lydhørhed, idet de har
vedtaget en forordning om kreditvurderingsbureauer.

I dag rejser vi spørgsmålet endnu en gang på grund af de observationer, det har været muligt at foretage af
kreditvurderingsbureauernes rolle under krisen. De kan kritiseres for ikke at have set krisen komme, de kan
kritiseres for deres vurderingers usikkerhed og for deres malplacerede beslutninger med hensyn til meddelelse
af deres vurderinger, navnlig når de vedrører statsgæld.

Alligevel mener jeg, at vi må undersøge dette spørgsmål med åbne øjne. For det første er det ikke i sig selv
chokerende, at kreditvurderingsbureauerne vurderer produkter, de har forelagt for investorer. Investorer,
der investerer, som stiller midler til rådighed, har ret til at forsøge at klarlægge de risici eller problemer, der
kan opstå, nøjagtig ligesom de har ret til at forsøge at finde ud af, hvilke vurderinger der er gode.

Der, hvor situationen bliver en lille smule mere tvetydig, er, når disse vurderinger anvendes i bankforordninger
til at bestemme størrelsen af den egenkapital, som bankerne skal have til gengæld for nogle af deres
investeringer. Ud fra dette synspunkt indeholder forordningen fra 2009 ikke rigtig nogen løsning, da det
var tanken at fastlægge bestemmelser for både godkendelse af og tilsyn med kreditvurderingsbureauerne.
Derfor kan en vurdering være legitim, men er det legitimt at udstede vurderinger, som bureauerne gør?

Jeg mener, at de tekster, der vil blive foreslået – og jeg vil gerne understrege over for kommissæren, at der
netop er blevet fremlagt en tekst om indførelse af europæisk tilsyn med kreditvurderingsbureauerne inden
for rammerne af den nye finansforordning – skal gøre det muligt at finde en løsning på disse spørgsmål,
særlig spørgsmålet om konkurrence mellem kreditvurderingsbureauer. Efter min mening løser det ikke
problemerne blot at bekræfte oprettelsen af et europæisk bureau, selv om det er offentligt. Hvis tanken er at
få et bureau, der udsteder vurderinger på en venligere og mere generøs måde end andre, så vil det ikke være
til megen nytte.

Man må efter min mening overveje andre spørgsmål om de vilkår, på hvilke bureauerne udsteder deres
vurderinger. Der er vurderinger af private virksomheder, og der er vurderinger af statsgæld. Jeg vil gerne
fremhæve vurderinger af statsgæld. Den myndighed, der på Parlamentets anmodning skal have ansvaret for
overvågning af og tilsyn med de bureauer, der opererer i Europa, er ESMA, den nye myndighed for finansielle
tjenesteydelser. Jeg mener også, at de beføjelser, der overdrages til ESMA, skal omfatte muligheden for ikke
blot at føre effektivt tilsyn med bureauerne, men også med hensyn til statsgæld at vedtage bestemmelser om
en facilitet, hvorved den måde, hvorpå kreditvurderingsbureauerne udsteder vurderinger af statsgæld, kan
overvåges, men dog ikke censureres.
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Vi kan ikke tillade en situation – og sådanne situationer er rent faktisk opstået – hvor et bureau et kvarter,
før markedet lukker, nedjusterer et land, hvilket resulterer i fuldstændig uønskede konsekvenser. Det, der
reelt er behov for, er gennemførelse af en præventiv ordning, som vil tvinge kreditvurderingsbureauerne til
om nødvendigt inden for en meget kort tidsfrist at underrette den tilsynsførende om de vilkår, på hvilke de
agter at udstede vurderinger, så den tilsynsførende kan kontrollere, både at standardprocedurerne er blevet
fulgt og først og fremmest, at de vilkår, på hvilke vurderingerne udstedes, ikke vil påvirke situationen i negativ
retning, navnlig når det gælder statsgæld. Virksomhedernes gæld er ikke det samme som landenes gæld. Den
skal behandles anderledes. Når det er sagt, har nogle personer nævnt revisionsretten, men der findes ikke
sådanne retter i alle europæiske lande, og de er ikke alle uafhængige.

Det er det centrale i vores spørgsmål. Hvordan kan vi forbedre kreditvurderingsbureauernes metoder, og
først og fremmest formidlingen af information, og hvordan kan vi forbedre konkurrencen?

FORSÆDE: Libor ROUČEK
Næstformand

Sylvie Goulard, spørger. – (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Kommissæren kommer fra et land, hvor
vurderinger altid giver anledning til en vis opstandelse – jeg taler om Michelin Guidens vurderinger af de
bedste restauranter. Derfor vil vi ikke sige, at vi er imod vurderinger, da de, når alt kommer til alt, også giver
anledning til sund konkurrence og gør det muligt at belønne forskellige standarder.

Jeg er derfor helt enig i det, hr. Gauzès netop har sagt. Det er ikke et spørgsmål om at dæmonisere
kreditvurderingsbureauerne. Det drejer sig om at se på vilkårene for deres drift. I dette tilfælde er der tale om
institutioner, som virkelig har meget betydelig magt, og derfor må vi se nøje på, hvordan de fungerer.

Hr. Gauzès kom mig i forkøbet, da han sagde, at der er forskel mellem vurdering af private virksomheder og
vurdering af statsgæld. I begge tilfælde er problemet dog det samme. Med andre ord er metoden den rigtige?
Anvendes der de rigtige kriterier til vurdering af, hvad virksomhederne gør, eller hvordan et land forvalter
sin gæld? For det andet er de potentielle forbindelser mellem kreditvurderingsbureauet og genstanden for
vurderingen gennemsigtige nok?

Alt dette skal undersøges nøje, og der skal føres tilsyn, og vi er taknemmelige for, at kommissæren går videre
med de forslag, som Parlamentet selv fremsatte under den foregående valgperiode i hr. Gauzès' betænkning.

I denne henseende mener jeg, at det er meget vigtigt, at vi fortsætter det arbejde, som Parlamentet allerede
har påbegyndt. Jeg er enig i, at et europæisk kreditvurderingsbureau ikke nødvendigvis har højeste prioritet
i dag. Det, der er vigtigt, er at sikre, at tilsynet, som det fungerer i dag, sådan som det gennemføres, overvåges.

I denne forbindelse vil jeg gerne sige lidt om ESMA, denne myndighed, der efter planen skal oprettes inden
længe. Jeg er en af ordførerne for pakken om finansielt tilsyn, og det samme er hr. Giegold, som er til stede
her, og som er ordfører for ESMA. Jeg vil gerne sende en opfordring til medlemsstaterne – formandskabet
er ikke til stede, men jeg ved, at kommissæren kan sende meddelelser til det, og vi sætter også stor pris på
kommissærens bestræbelser på at opnå fremskridt i dette spørgsmål. Jeg mener, at medlemsstaterne skal
indtage en seriøs holdning.

Man kan ikke på den ene side fremsætte fine erklæringer til medierne, fordi man med rette er oprørt over
følgerne af nogle af de beslutninger, som bureauerne træffer, og på den anden side stikke en kæp i hjulet, når
det gælder oprettelsen af denne nye myndighed, ESMA. Vi ønsker virkelig, at denne myndighed identificeres
klart, at den udstyres med stærke beføjelser på europæisk plan, og navnlig at den skal kunne føre tilsyn med
kreditvurderingsbureauerne. Dette vil være en af dets opgaver, og en vigtig opgave.

Dette afspejler også vores ønske om, at en europæisk myndighed f.eks. fører tilsyn med markedsinfrastruktur
og clearinginstitutter. Der er en manglende gennemsigtighed på markedet, som bekymrer os. Vi er ikke imod
konkurrence, langt fra. Vi er ikke imod konkurrence blandt aktører, langt fra. Enkelt sagt skal den måde,
hvorpå deres tjenesteydelser vurderes, leve op til gennemsigtighedsreglerne og reglerne om seriøs adfærd,
som kendetegner markeder, der er dette navn værdige.

Derfor opfordrer vi endnu en gang Kommissionen til at gå videre, og vi opfordrer landene til ikke at lægge
hindringer i vejen for processen med at få ESMA fra start, om ikke at tømme tilsynspakken for alt indhold,
for hvis der benyttes vetoret, kan vi i sidste ende blive ude af stand til at føre tilsyn med det, som vi alle her i
Parlamentet og i hovedstæderne ønsker at underlægge et strengere tilsyn.
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Michel Barnier, medlem af Kommissionen. – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Allerførst vil jeg gerne
sige hjerteligt tak til de politiske grupper, som er ansvarlige for denne række af spørgsmål om et yderst vigtigt
emne. Jeg er taknemmelig over for hr. Chountis, hr. Pittella, hr. Gauzès, fru Goulard, som netop har haft
ordet, og andre medlemmer, som vil få ordet.

Jeg vil gerne redegøre for min ærlige mening, så der ikke skal herske nogen tvivl om min beslutsomhed i
dette spørgsmål og i andre spørgsmål, der vedrører de erfaringer, som krisen har givet os, og den
gennemsigtighed, som borgerne og virksomhederne har krav på. Den 20. april havde jeg ligeledes lejlighed
til at tale i Parlamentet om dette spørgsmål om kreditvurderingsbureauer og deres betydning for økonomien
og finansmarkederne.

Når det gælder om at kontrollere, om et produkt, en virksomhed eller om nødvendigt et land – jeg henviser
her til statsgælden, som jeg vil vende tilbage til – er sund eller har feber, så vil fru Goulard og de øvrige
medlemmer være enige med mig i, at det ikke dæmper feberen at slå termometret i stykker. Spørgsmålet er,
om termometret fungerer ordentligt, og om vi om nødvendigt kan anvende flere termometre til at gennemføre
valideringer og kontroller.

Jeg mener, der kan siges meget om den måde, hvorpå termometret fungerer og dermed om den måde, hvorpå
kreditvurderingsbureauerne, der spiller en stor rolle i vurderingen af de risici, der er forbundet med
virksomhedernes og landenes situation, fungerer. Krisen har vist og viser fortsat, at hr. Chountis har ret, de
har ikke altid fungeret på eksemplarisk vis, hvilket til tider har haft meget alvorlige konsekvenser.

Dette er et område, hvor G20 har truffet stærke beslutninger, som det har om andre spørgsmål, og
beslutningerne har i dette tilfælde involveret indførelse af tilsyn og procedureregler. Jeg vil gerne minde om,
at Kommissionen, da krisen brød ud – og mange medlemmer herunder hr. Gauzès og fru Goulard har nævnt
dette – hurtigt påtog sig sit ansvar, og den har prioriteret reguleringen af kreditvurderingsbureauernes
aktiviteter i de seneste to år.

I september 2009 – med andre ord et år efter Lehman Brothers' kollaps – blev forordningen om
kreditvurderingsbureauerne vedtaget med meget kraftig støtte, hjælp og forbedringer fra Parlamentets side
– og endnu en gang er jeg hr. Gauzès taknemmelig – for at løse de problemer, som disse bureauers
funktionsmåde gav anledning til, og som på en måde bidrog til finanskrisen.

Med forordningen indførtes en ordning med obligatorisk registrering af alle bureauer etableret i EU, og der
blev indført en række strenge krav for at sikre, at der så vidt muligt ikke er flere potentielle interessekonflikter,
for at forbedre vurderingernes kvalitet og den anvendte metode og endelig for at sikre, at bureauerne fungerer
på en mere gennemsigtig måde.

Jeg har tillid til, at disse nye regler vil forbedre vurderingsprocessens uafhængighed og integritet mærkbart,
de vil gøre disse vurderingsaktiviteter mere gennemsigtige og vil forbedre selve vurderingerne, herunder
vurderingerne af EU-landenes statsgæld og af de finansielle institutioner i EU.

For to uger siden, den 2. juni – og dette er anden fase – vedtog Kommissionen på min foranledning et
ændringsforslag til forordningen om kreditvurderingsbureauer for at overdrage eneansvaret for den løbende
registrering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauerne til Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

ESMA er dog endnu ikke blevet oprettet, og jeg er helt enig i det, fru Goulard sagde for et øjeblik siden, og
som alle her mener. Som vi for nylig drøftede med ordførerne for tilsynspakken, for de Larosière-pakken,
må der opnås et dynamisk og troværdigt kompromis mellem Parlamentet og Rådet, for at forslaget om
oprettelse af disse tre nye myndigheder den 1. januar kan gennemføres. Og så langt er vi ikke nået endnu.

Vi må gøre en indsats, og her opfordrer jeg endnu en gang Parlamentet, Rådet og Parlamentet til at komme
nærmere på enighed. Jeg skal gentage Kommissionens og navnlig min vilje til at tilvejebringe dette dynamiske
kompromis.

For at øge fordelene ved gennemsigtighed og forbedre konkurrencen mellem kreditvurderingsbureauerne
er der blevet indført en bestemmelse, som skal lette adgangen til information om strukturerede finansielle
produkter fra alle kreditvurderingsbureauer, der er interesserede i at offentliggøre kreditvurderinger, som
der ikke er anmodet om.
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Når et bureau modtager information, der sætter det i stand til at foretage sin kreditvurdering af strukturerede
produkter, vil de øvrige bureauer med andre ord have ret til at anvende denne information til at udarbejde
deres egen vurdering.

Det er her, vi befinder os i øjeblikket. Det er ikke nok. Det bliver mere og mere klart i Europa og i resten af
verden, at de aktuelle mangler ved kreditvurderingsprocedurerne, som krisen bragte frem i lyset, ikke er
blevet løst i tilstrækkeligt omfang, og jeg vil gerne sige, at jeg er enig med hr. Chountis i dette spørgsmål.

Derfor har jeg bedt mine tjenestegrene om at gennemføre en ny vurdering af hele arkitekturen og af
kreditvurderingsbureauernes rolle. Det er inden for disse rammer, at vi i de kommende måneder vil gennemføre
det, hr. Pittella kaldte en undersøgelse, men under alle omstændigheder en objektiv, meget præcis analyse
og undersøgelse af disse bureauers metoder i lyset af og i henhold til den nye lovgivning, selv om den endnu
ikke er gennemført fuldt ud. Det sker først i starten af december.

Jeg mener, ligesom alle her, at der er et problem, og det har ganske enkelt noget at gøre med dette markeds
mangfoldighed. Dette marked er for koncentreret. Det befinder sig på for få hænder. Der er ikke nok
konkurrence inden for denne sektor, og det bekymrer os. Uden at udvælge en bestemt mulighed i øjeblikket
ser Kommissionen på de strukturelle foranstaltninger, herunder oprettelsen af et uafhængigt europæisk
kreditvurderingsbureau, som for nogle af os, og jeg for mit vedkommende, glæder os over, navnlig når det
gælder vurderingerne af statsgæld, som hr. Gauzès, fru Goulard og hr. Pittella netop har nævnt.

En anden strukturel foranstaltning, som vi overvejer, er øget deltagelse af uafhængige offentlige organer i
kreditvurderingsprocessen. Der må navnlig lægges vægt på statsgæld – da det er det, vi henviser til, når vi
taler om Grækenland og muligvis også om andre lande – for at sikre, at de anvendte metoder rent faktisk er
de rigtige, og at de er passende.

Den manglende rettidige omhu fra bankernes og andre finansielle institutioners side og de manglende
alternative kriterier for vurdering af en investerings troværdighed fortjener også særlig opmærksomhed. De
nuværende finansforordninger, hvori udtrykkeligt nævnes brugen af kreditvurderinger, skal også tages op
til en grundig vurdering.

Det er alle disse spørgsmål, Kommissionen arbejder med, og vi vil ikke undvige nogen af de vanskelige
spørgsmål. Vi vil kunne fremlægge vores indledende retningslinjer i september, og samtidig vil vi tage andre
vigtige spørgsmål i tilknytning til gennemsigtighed og overvågning i forbindelse med regulering af derivater
og short selling op.

Derudover vil jeg fremlægge nogle lovgivningsforslag ved årets udgang eller i starten af 2011 ikke blot for
at fortsætte – og jeg gentager her det, fru Goulard sagde – det, min forgænger påbegyndte med Parlamentets
støtte, og som gennemføres, men som ikke er nok, men også for at opnå større gennemsigtighed for at
forhindre interessekonflikter og for at sikre, at der foretages flere og mere forskelligartede vurderinger, der,
når det gælder statsgæld, er dadelfrie.

Antolín Sánchez Presedo, for S&D-Gruppen. – (ES) Hr. formand, hr. kommissær! Kreditvurderingsbureauerne
kunne ikke forudsige subprime-krisen, risikoen ved strukturerede finansielle produkter eller Lehman Brothers'
kollaps.

Den forordning, der blev vedtaget i april 2009, fremmer deres gennemsigtighed, underlægger bureauerne
selv et europæisk tilsyn og begynder at håndtere spørgsmål i tilknytning til deres ansvar og kvalitet, håndtere
nogle af interessekonflikterne i deres arbejde. Kommissionens nye forslag fortsætter i denne retning.

Jeg er overbevist om, at vi i Parlamentet vil bidrage til, at der indføres tilsyn fra 1. januar 2011, og endvidere
vil samarbejde om tilsynsprojekter, så der kan indføres strammere lovrammer.

Den rolle, som kreditvurderingsbureauerne spiller i gældskrisen og offentlige underskud, afslører, at de
metoder, de anvender til deres vurderinger, er skønsmæssige, hvordan de udarbejdes, og hvordan de meddeles.
Den yderst procykliske indvirkning af bureauernes vurderinger, idet de nogle gange er blevet beskrevet som
pyromanbrandmænd, som gav yderligere næring til ilden. Og deres konflikt med holdningerne i de vigtigste
internationale og europæiske finansielle institutioner, der er så stor, at Den Europæiske Centralbank har
besluttet at se bort fra deres vurdering, når det gælder statsgældstransaktioner. Alt dette gør det nødvendigt
at genoverveje deres rolle mere indgående og at bringe dem på linje med den almene interesse.

Det rejses nu åbent tvivl om, hvorvidt kreditvurderingsbureauerne er i stand til at foretage objektive og
ansvarlige vurderinger, navnlig af statsgæld. De spørgsmål, der stilles, er mere dybtgående, og er, som det er

15-06-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA108



blevet sagt af strukturel karakter, og berører deres forenelighed med demokratiske principper, fordi de har
betydning for pensionisters, arbejdstageres og sårbare befolkningsgruppers bestræbelser, som de ikke ønsker
at se gå til spilde og blive trådt under fode af uansvarlighed for, hvordan markederne fungerer.

Det er spørgsmål, der berører uafhængighed. Er kreditvurderingsbureauerne forenelige med privat ejerskab?
Er det muligt at være både dommer og interesseret part? Er det muligt at have kreditvurdering som en
virksomhedsmodel baseret på betalinger fra netop de aktører, der skal undersøges? Kan aktørerne selv vælge,
hvem der undersøger dem?

USA's senat arbejder allerede på at finde en løsning på disse spørgsmål, og vi må også løse dem. Det er
spørgsmål, der berører ansvar og bæredygtighed.

Kan der sikres en ansvarlig styring, der undgår kortsigtede perspektiver og sikrer stabilitet? Kan bureauerne
forblive ligeglade med de europæiske myndigheders forpligtelser og de vigtigste internationale offentlige
aktørers bestræbelser? Vil de reagere på markedets virkninger, først og fremmest deres konsekvenser, der,
som det er blevet sagt, kan betegnes som skadelige? Vil reguleringens privilegier blive opretholdt? Vil lovgiver
være bundet af regler, der kræver, at deres vurderinger anvendes? Vil der fortsat være mangel på konkurrence?

Hvad angår legitimitet kan bureauerne da opretholde så stor indflydelse på vores økonomier med så lidt
kontrol? Er det nødvendigt at gå videre end tilsyn og gå over til intern kontrol med selve styringens struktur,
og endog selve virksomhedens struktur?

Der bør indføres et offentligt, europæisk kreditvurderingssystem, og de eksisterende europæiske bureauer
bør pålægges en ny rolle, mens nye bureauer bør fremmes, og behovet for et globalt vurderingssystem efter
nye principper bør overvejes.

Det er disse spørgsmål, der skal besvares.

Sharon Bowles, for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! For ikke så længe siden blev det fremført, at
kreditvurderingsbureauerne ikke burde havde nedvurderet Grækenland og andre værdipapirer. "Se, hvad
det har gjort mod euroen", siger man.

Behøver man at sige mere for at vise den enorme interessekonflikt, der ville være, hvis landene rent faktisk
vurderede deres egen gæld. Her til morgen sagde kommissær Rehn under forhandlingerne om statistikker,
at Moodys nedjustering i går ikke var "belejligt timet", og at det ville påvirke Kommissionens overvejelser
omkring forordningen om kreditvurderingsbureauer.

Jeg beklager, jeg forstår frustrationen, men mine tanker var følgende. Er I blevet skøre? Jeg ønsker ikke
vurderinger, der er "belejlige", uanset om det er "belejligt" for investeringsbanker eller "belejligt" for
centralbankerne. Vurderingerne har rent faktisk været lidt for "belejlige" for lovgiverne at læne sig op ad,
hvilket har fjernet egentlig rettidig omhu.

Et offentligt bureau for ikkestatslige aktiver er på sin vis tiltrækkende, men hvordan kommer vi ud over den
iboende garanti? Hvordan kommer vi uden om politisk indblanden, hvis bankkapitalen er udsat for risiko
med de makroøkonomiske konsekvenser heraf?

Vi må gå videre i vores søgen efter kapacitet, uafhængighed og integritet, men en ting er jeg sikker på, og det
er, at principperne for virksomhedsledelse spiller en rolle, både i den offentlige og den private sektor, og det
gælder ESMA og også andre europæiske tilsynsmyndigheder.

Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. Barnier! Mange tak, fordi jeg må tale tysk.

For det første vil jeg gerne sige, at de kriser, vi endnu en gang har oplevet, igen rejser visse nøglespørgsmål.
Ud over det, der allerede er blevet sagt, vil jeg navnlig gerne igen understrege visse aspekter. Et af disse er, at
kreditvurderingsbureauerne hyppigt har vist sig at være gættebureauer. Med andre ord bureauer, der ikke
var bedre i stand til at vurdere risiciene end nogen som helst andre. Derfor må vi nedbringe den betydning,
der tillægges de vurderinger, kreditvurderingsbureauerne foretager, betydeligt i forhold til andre vurderinger
på markedet.

Et andet centralt problem, der er opstået, er oligopoliseringen af dette marked. Der findes kun nogle få seriøse
udbydere. Som følge heraf giver det mening at øge antallet af udbydere og deres baggrund. I denne henseende
giver hr. Barniers udtalelser om at bringe flere aktører ind på markedet, som også andre her har nævnt,
mening.
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For det tredje har vi det centrale problem med incitamenter, som der indtil videre er blevet sagt meget lidt
om under forhandlingerne. For hvad finder vi blandt kreditvurderingsbureauerne? En situation, hvor dem,
der foretager vurderingerne, udvælges af deres kunder blandt de få bureauer, der findes, og som bliver betalt
for at gøre det. Det svarer til, at universitetsstuderende opsøger deres professor inden eksamen og forhandler
betaling med ham, hvorefter alle undrer sig over, hvorfor karaktererne systematisk var så høje. Vi må se
nærmere på problemet med incitamenter.

Jeg ved, at Kommissionen også overvejer, hvordan vi kan sikre, at dem, der udbyder et finansielt produkt,
ikke længere som tidligere kan vælge deres kreditvurderingsbureau. Dette bringer os til det centrale i de
reformer, der er nødvendige i de sektorer, hvor private udbydere er involveret – dem, der er underlagt
vurdering. Med andre ord andre områder end statsobligationer. Vi må fjerne dette falske system af incitamenter.
Frem for at erstatte et privat oligopol med et offentligt monopol, som det nogle gange er blevet foreslået af
venstrefløjen, bør vi sikre, at et offentligt bureau sikrer, at forskellige aktører løbende vælges til at foretage
vurderinger, og at kvaliteten af vurderingerne offentliggøres og systematisk kontrolleres.

Jeg ser frem til kommissærens forslag. Jeg håber, at disse forslag vil resultere i, at vi systematisk kan løse de
problemer, der fortsat findes på dette område, i forlængelse af tidligere arbejder, herunder hr. Gauzès', og
den tidligere Kommissions og Rådets arbejde, som vi er taknemmelige for. Og jeg håber, at vi kan gøre det
uden at skabe et nyt monopol, men snarere ved at tage hånd om problemerne med incitamenter og regulering.

Kay Swinburne, for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! På et meget tidligt tidspunkt under finanskrisen stod
det klart, at kreditvurderingsbureauerne havde udvist enorme svagheder. Det var derfor en af de første ting,
EU tog op sidste år. Ajourføring af direktivet for at forme ansvaret for EU-aktiviteterne i de bureauer, der
hovedsageligt har base i USA, bør hilses velkommen som et skridt til at overvåge deres aktivitet nøjere her
i Europa.

Kreditvurderingsbureauerne er yderst magtfulde organisationer, og de kan bevæge markederne med en
ændring af vurderingen. Deres uafhængighed skal derfor sikres og opretholdes til enhver tid.
Vurderingsbeslutninger, der udløser en strøm på milliarder af euro bør dog ikke komme som en overraskelse
for markedet. For eksempel bør kreditvurderingsbureauerne offentliggøre deres løbende stresstests og
scenarieanalyser for at forbedre gennemsigtigheden på markedet og minimere chok.

Vi må dog huske på, hvad kreditvurderingsbureauernes oprindelige opgave går ud på. At vurdere risikoen
for en enheds, dvs. et produkts eller et selskabs, forsømmelse, navnlig børsnoterede selskaber, herunder
finansielle institutioner eller endog suveræne stater. Ligesom vi ikke bør bebrejde kreditvurderingsbureauerne
for at reagere på legitim information om vores bankers tilstand, bør vi ikke bruge dem som en undskyldning
for markedets reaktion på vores offentlige finansers ringe tilstand.

Selv om man må støtte en mere nøje overvågning af deres arbejde, må der udarbejdes et mere kritisk forslag
omkring et andet spørgsmål, nemlig hvorfor har markederne, investorer, selskaber og suveræne stater stolet
så meget på kreditvurderingsbureauerne frem for at udvise rettidig omhu og selv indsamle information?
Hvorfor domineres kreditvurderingsmarkedet af tre navne, når der findes mange flere på markedet. Når vi
har besvaret disse brede spørgsmål, så vil det give større mening, hvordan kreditvurderingsbureauerne gøres
ansvarlige. Med den store magt og indflydelse, de har på markederne, bør de også have et betydeligt ansvar.

Jürgen Klute, for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne minde om, at kreditvurderingsbureauet
Moody nedjusterede Grækenland igen i aftes. Vi ved alle, at den græske regering har lagt et enormt pres på
sin befolkning i de seneste uger for at få krisen under kontrol. Vi ved alle, at EU har sammensat en pakke til
en værdi af 750 mia. EUR for at støtte lande i krise og for at hjælpe dem ud af krisen. Alligevel er Grækenland
blevet nedjusteret. Den samme skæbne er overgået Spanien, for også dette land er blevet nedjusteret efter
vedtagelsen af sparepakken.

Hr. Barnier benyttede for lidt siden metaforen med et termometer og sagde, at det ikke må knuses. Jeg er dog
ikke sikker på, at et termometer reelt er en passende metafor for kreditvurderingsbureauerne. Et termometer
bidrager naturligvis ikke på nogen måde til at forbedre patienternes, den aktuelle patients tilstand, hvilket
er noget, det bare ikke kan gøre. Når alt kommer til alt, er et termometer ikke et lægemiddel, og det forværrer
tydeligvis patientens tilstand yderligere. Det er dog uacceptabelt, at lande, der udfolder sådanne bestræbelser,
skal nedjusteres yderligere til trods for alt det, de har gjort.

Dette rejser spørgsmålet om, hvad disse kreditvurderingsbureauer rent faktisk gør. Det er allerede blevet
fremført, at de ikke så krisen komme. Derfor bidrog kreditvurderingsbureauerne ikke til at forudsige eller
påvise krisen. Kort tid før Lehman Brothers kollapsede, fik det en ret positiv vurdering. Så med de metoder,
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de anvendte, kunne eller ville de ikke erkende, hvad der ventede os. I denne henseende har dette instrument
været en total fiasko.

De har heller ikke hjulpet os til at håndtere krisen. Jeg har netop nævnt et aviscitat herom: "Vurderingerne
har ikke bidraget til at forbedre krisesituationen til trods for alle bestræbelserne, og der er" – som medierne
udtrykker det – "bekymring for, at vi ikke vil kunne gennemskue de pakker, vi har sammensat". Dette betyder,
at de vil trække os ned og nedjustere os yderligere.

Afslutningsvis vil jeg gerne påpege, at lande og selskaber bare ikke er sammenlignelige. Vi må se nærmere
på disse vurderinger. Det er ikke nok blot at pynte lidt på tingene. Der er behov for en gennemgribende
reform af vurderingsordningerne.

Godfrey Bloom, for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Kreditvurderingsbureauerne solgte deres sjæl til
djævlen for nogle år siden, da de begyndte at blive afhængige af de selskaber, hvis obligationer skulle vurderes
med henblik på betaling. Den, der betaler, bestemmer.

Det førte uundgåeligt til forkerte vurderinger. De fleste kreditvurderingsbureauer ansætter børn, der dårligt
kan læse en statusopgørelse. De ændrer først deres vurderinger, når en katastrofe er indlysende for alle.
Paradoksalt nok er det normalt hedgefonde, der finder frem til sandheden bag tallene. De afslørede f.eks.
Enron. Men sandheden bag tallene kan være upopulær, særlig her, og det er grunden til, at vi hader dem.

Men selv de kokainsniffende unge mennesker i kreditvurderingsbureauerne ved, at Irland, Grækenland,
Spanien, Italien, Det Forenede Kongerige og Portugal er gået fallit. Kaput er kaput på alle sprog!

Så hvad foreslår Parlamentet? Vores eget kreditvurderingsbureau, som vi betaler for, og som vi er sikre på
vil danse til vores melodi. Det kan klistre AAA-vurderinger på junk bonds udstedt af euroområdets fejlslagne
økonomier Spørgsmålet er, hvem de narrer? Ud over nogle engelske amtsråd og BBC's økonomiske
korrespondenter næsten ingen, tror jeg. Når Europas befolkning opdager, at de har været forsøgskaniner i
et gigantisk fejlslagent valutaeksperiment, vil de brænde dette sted ned til grunden og guillotinere os alle, og
hvem kan bebrejde dem det?

Marine Le Pen (NI). – (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Det er nu indlysende, hvor
stor skade kreditvurderingsbureauerne har forårsaget. Statsgældskrisen har blot bekræftet deres procykliske
karakter. Blinde som de var, før branden brød ud, handler kreditvurderingsbureauerne som egentlige
ildspåsættere og spreder krisens flammer. Kommissionens forordning fra september 2009 er som altid gået
upåagtet hen. På grund af deres iboende manglende forudseenhed tvinges de europæiske organer endnu en
gang til at træffe hasteforanstaltninger.

De forslag, vi får forelagt, går fra opretholdelse af markedets lov, som perverteres af indlysende
interessekonflikter, til den overdrevne regulering i sovjetstil, som Kommissionen holder så meget af. Vi
springer fra asken til ilden. Det ønske, som hr. Barroso for nylig gav udtryk for, om at underlægge
kreditvurderingsbureauerne Den Europæiske Centralbanks og Kommissionens tilsyn er ganske enkelt
urealistisk, navnlig efter den forbløffende erklæring, som hr. Trichet fremsatte i februar 2010, og jeg citerer:
"Bestræbelserne på at konsolidere bankernes statusopgørelser, kræver stor fortrolighed". Med andre ord
kræver det dunkelhed og hemmelighed.

Det er indlysende, at vi håndterer problemets virkninger og ikke dets årsager. At vi ved, om det er investorerne
eller udstederne, der skal betale bureauerne, og om sidstnævnte skal være offentlige eller private, uafhængige
eller overvågede, løser intet. Som Maurice Allais siger, vil kapitalismen, indtil det ikke længere er muligt at
anvende kredit ex nihilo til at købe uden at have noget og at sælge uden at eje noget, gå fra boom til krak
med stadig mere ødelæggende konsekvenser for nationer og økonomier.

Derfor må vi først og fremmest forbyde skabelsen af penge eller obligationer uden reel og håndgribelig
kompensation. Dermed vil vi sætte en stopper for markedernes vilde og irrationelle spekulation, hvilket
betyder, at der ikke længere vil være behov for kreditvurderingsbureauerne.

Edward Scicluna (S&D). – (EN) Hr. formand! De europæiske lederes seneste angreb på
kreditvurderingsbureauerne med hensyn til timing og omfanget af nedjusteringerne af landenes statsgæld
kan betragtes som noget overdreven.

Kreditvurderingsbureauerne mangler er nu velkendte, tror jeg, der er bred enighed fra alle sider i Parlamentet.
De har vurderet obligationer højt, som efterfølgende blev misligholdt. Nu hvor tiderne har ændret sig, og de
økonomiske perspektiver i Europa er dystre, overreagerer de i modsat retning. End ikke en imponerende og
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hidtil uset pakke på 750 mia. EUR ser ud til at have overbevist dem. Når det er sagt, må vi være forsigtige,
når vi reagerer herpå, og ikke skyde budbringeren, blot fordi han bringer dårligt nyt.

En ting er sikker. Uanset om kreditvurderingsbureauerne over- eller undervurderer et finansielt produkt, så
har de en enorm indflydelse på de globale finansielle markeder. De kan rent faktisk holde et land og dets
befolkning, herunder arbejdstagere og pensionister, som gidsler, og de gør det. Dette må naturligvis få
politiske konsekvenser, der må tages op.

Vi må forstå, hvordan kreditvurderingsbureauerne udarbejder og sælger deres vurderinger. Ordningen mellem
værdipapirudstederen og bureauerne er et indlysende problem. Dernæst er der spørgsmålet om antallet af
bureauer og graden af reel konkurrence mellem dem. Hvis bankerne og de finansielle institutioner skal
reguleres, som det er nødvendigt, hvorfor skulle kreditvurderingsbureauerne så behandles anderledes, navnlig
når man ser på den oligopolske struktur, der kendetegner markedet for kreditvurderingsbureauer.

Årsagerne til problemet, herunder interessekonflikterne, er derfor klare. Løsningerne er derimod mindre
ligetil, så lad os holde hovedet koldt og finde frem til den rette løsning, idet vi passer på ikke at overreagere
med alvorlige konsekvenser til følge.

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Kreditvurderingsbureauerne har spillet en
forfærdende rolle i den globale finanskrise, og i euroens problemer og fortjener langt fra ros. Manglende
gennemsigtighed, interessekonflikter, finansiering via kontraherende enheder og offentliggørelse af vurderinger
på tvivlsomme tidspunkter med procykliske virkninger til følge eller lukning af stalddøren, efter at hesten
er stukket af, taler for sig selv. Kreditvurderingsbureauerne har ikke ænset og ænser fortsat ikke dette og ser
ikke disse problemer.

Jeg har personligt foreslået, at EU bør handle nu, og jeg glæder mig over, at andre parlamentsmedlemmer
mener det samme. Vi bør oprette et europæisk kreditvurderingsbureau på grundlag af en fondsmodel. Denne
fondsmodel skal naturligvis være finansielt uafhængig. Den må ikke være underlagt nogen politisk indgriben,
hverken fra Den Europæiske Centralbanks, Kommissionens eller nogen medlemsstaters side. Som en uafhængig
fond vil dette europæiske agentur kunne blive en seriøs konkurrent til det oligopol eller faktisk monopol,
der udgøres af de tre kreditvurderingsbureauer, vi drøfter her. Alle produkter, der udbydes i Europa, og alle
udstedere, der opererer i Europa, bør afkræves to vurderinger, hvoraf den ene skal komme fra dette europæiske
agentur.

Denne fond skal for at kunne være uafhængig også være finansielt uafhængig. Dette betyder, at vi har behov
for startmidler, der kan ydes af Den Europæiske Investeringsbank eller måske Kommissionen, og derefter
skal denne europæiske fond finansiere sig selv. Spørgsmålet om, hvorvidt en sådan finansiering bør komme
fra de kontraherende myndigheder eller brugerne, er stadig uafklaret. Hr. Giegold rejste dette spørgsmål på
et tidligere tidspunkt. Vi må også nå frem til en beslutning herom.

Generelt bør vi også overveje, om vi kan begrænse vores afhængighed af kreditvurderingsbureauerne noget,
for det forekommer mig, at vi er alt for afhængige af dem i øjeblikket.

Vicky Ford (ECR). – (EN) Hr. formand! Jeg hilser forhandlingen om kreditvurderingsbureauerne velkommen.
Vi må se på afhængigheden af vurderingerne og på, hvordan vi fremmer oprettelsen af flere bureauer, så der
er mere konkurrence, ligesom vi må se på spørgsmålet om interessekonflikt med hensyn til lånerbetalte
vurderinger. Jeg vil dog gerne sige, at det altid har været velkendt for alle investorer, at dette potentiale for
konflikt fandtes, og at kreditvurderingerne i sig selv ikke er en anbefaling til at købe eller sælge.

Vi bør også huske på, at EU for at nå 2020-målene har behov for investering og for markedets tillid, og
kreditvurderingsbureauerne er en afgørende del af markedets tillid. Når vurderingerne fungerer, øger de
adgangen til kapitalmarkederne for låntagere, de sænker rentesatserne og sparer dermed skatteydernes penge,
når det gælder statslige udstedere. De fungerer også som vejledning for investorerne, men kan som sagt ikke
bruges som grundlag for beslutninger om at købe eller sælge.

Man bør huske på, at ingen AAA-vurderede statslige udstedere eller virksomhedsudstedere nogensinde har
været nødlidende i Europa. Selv i denne krise er omfanget af nødlidende AAA-vurderinger i forbindelse med
strukturerede kreditter i Europa under 0,3 %, hvilket betyder, at 99,9 % af AAA-vurderingerne ikke er
nødlidende. Vi har brug for denne investortillid. Vi har brug for at se på vores kreditvurderingsbureauer,
men husk på, at de ikke gør alt forkert.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg er overbevist om, at
kreditvurderingsbureauerne skal gøres mere gennemsigtige og ansvarlige, men jeg er ikke enig med alle dem,
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der ønsker at begrænse deres arbejdsområde og funktioner. Kreditvurderingsbureauernes manglende
forudsigelse af risiciene og advarsel af markedet er ganske enkelt en afspejling af de langt mere udtalte mangler
i de eksisterende offentlige finansielle institutioner og myndigheder og i banksystemet som helhed.

Jeg tror på det frie marked, og jeg mener, at en større grad af åbenhed og konkurrence er ønskelig også inden
for kreditvurderingssektoren. Oprettelsen af et offentligt europæisk kreditvurderingsbureau ville imidlertid
være et oxymoron, en uværdig, autoritær handling, der har til formål at udvide den offentlige kontrol med
markedet.

Kort sagt ville det være en overdreven forenkling at begrænse vores analyse til spørgsmålet om
kreditvurderingsbureauernes ansvar for den aktuelle finanskrise, når krisen først og fremmest er en økonomisk
krise. De vedtagne data og politikker viser, hvordan der i Europa og mange lande var en tro på, at vi kunne
erstatte realøkonomien med finanser, og dermed i realiteten opgive hele fremstillingssektoren.

Anni Podimata (S&D). – (EL) Hr. formand, hr. kommissær! Dagens forhandling om rammerne for tilsyn
og operationel kontrol med kreditvurderingsbureauerne er desværre endnu mere aktuel efter Moodys
beslutning i går om at nedjustere Grækenlands kreditvurdering med hele 4 point. Det er naturligvis ikke
første gang i de seneste måneder, at Grækenlands kreditvurdering er blevet alvorligt nedjusteret. Gårsdagens
nedjustering er dog tydeligvis en provokation og uønsket, da den hverken tager hensyn til de fremskridt, der
er gjort med gennemførelsen af det finansielle omstruktureringsprogram, som repræsentanterne for trojkaen,
der har opholdt sig i Athen siden i går, hilste velkommen, eller til oprettelsen af den finansielle stabilitetsfond
eller til den omstændighed, at 110 mia. EUR er blevet øremærket til finansiering af den græske økonomis
behov.

Giver det mening, at Moody på et tidspunkt, hvor formanden for Den Europæiske Centralbank, direktøren
for Deutsche Bank og Kommissionens repræsentant lykønsker den græske regering med gennemførelsen
af memorandummet, hvilket hjælper euroen til at rejse sig igen over for dollaren, og de europæiske
pengemarkeder til at komme på fode, nedjusterer Grækenland yderligere ved at foretage nøjagtig den modsatte
vurdering? Jeg mener, at dette klart beviser, at der er en interessekonflikt, da det ikke blot underminerer
Grækenlands bestræbelser på at gennemføre en finansiel omstrukturering. Det giver også anledning til
fortsatte spekulative angreb på den græske økonomi og på euroområdet som helhed fra markedets side.

Dette bekræfter endnu en gang, at disse bureauer udsteder vurderinger uden at sikre, at de er pålidelige og
uden nogen form for kontrol med incitamenterne til og resultaterne af deres vurderinger, hvilket giver
anledning til seriøse spørgsmål om demokrati og national og europæisk suverænitet, da vi taler om udviklingen
af økonomierne i euroområdet.

Der kan nævnes talrige andre eksempler. Vi må imidlertid finde ud af, hvad vi gør for at beskytte de europæiske
økonomier mod spekulation forårsaget af disse tvivlsomme og ikkegennemsigtige vurderinger. Der er behov
for en øjeblikkelig indsats på to planer. For det første bør der tages skridt til oprettelse af et konkurrencedygtigt
europæisk kreditvurderingsbureau, og for det andet må der fastsættes stramme og pålidelige rammer for
disse bureauers arbejde, rammer, der fastsætter gennemsigtige og ensartede standarder for vurderingskriterier,
for det tidspunkt, hvor vurderinger offentliggøres, sammen med den deraf følgende markedsreaktion og
endelig for evalueringen af vurderingerne over tid med hensyn til deres nøjagtighed og pålidelighed.

Juozas Imbrasas (EFD). – (LT) Hr. formand! På baggrund af den generelle krise, afslører krisen i tilknytning
til kreditvurderingsbureauerne farerne ved dette system. Det vigtigste er, at ingen føler sig ansvarlige for det
endelige resultat af risikovurderingen, selv om disse bureauers aktiviteter har en betydelig indflydelse på
finansmarkedets stabilitet, og til trods for, at meget væsentlige muligheder for at opnå kredit og
omkostningerne i forbindelse med kredit afhænger af dem. På den anden side er det godt, at Kommissionen,
der har forståelse for, at vi må genoprette tilliden til markedet og øge beskyttelsen af investorer, vedtager
nye EU-regler om generelle procedurer for regulering af kreditvurderingsbureauerne. Ændringen af reglerne
for kreditvurderingsbureauerne betyder bedre tilsyn på EU-plan og større gennemsigtighed inden for denne
sektor, men det er nødvendigt at analysere denne sektor yderligere og mere indgående.

Det er nødvendigt at sikre passende kontrol med kreditvurderingsbureauer og at indføre passende sanktioner
for overtrædelser. Blandt kreditvurderingsbureauernes aktiviteter skal lån være mere gennemsigtige, så
investorerne og brugerne af vurderingerne beskyttes bedre og vigtigst af alt, så kreditvurderingssektoren
bliver mere konkurrencedygtig.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Hr. formand! Moodys uforståelige beslutning i går er et klart udtryk for
kreditvurderingsbureauernes dominans og magt og manglen på gennemsigtighed omkring
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beslutningstagningen. Alle kreditvurderingsbureauer skal registreres, og deres aktiviteter og grundlaget for
deres beslutninger kontrolleres. Vi må sikre kreditvurderingsbureauernes uafhængighed, og dette betyder,
at vi ikke må tillade, at kreditvurderingsbureauerne finansieres af dem, hvis kreditværdighed kontrolleres.

Uforenelighederne og interessekonflikterne må fjernes. Vi kan ikke have kreditvurderingsbureauer, der på
en og samme tid yder rådgivning til og vurderer selskaber. Gennemsigtighed er nødvendig, hvilket betyder,
at både modellerne og grundlaget for vurdering skal fremlægges. Vi må imødegå monopolistisk dominans
med en anden udtalelse og øget konkurrence, og derfor har vi også behov for bureauer, der har base i Europa.
Fondsmodellen er blevet foreslået, men anpartsmodellen kan være et andet alternativ. Til efteråret vil Kangaroo
Group kunne fremlægge Kommissionens forslag sammen med hr. Klinz.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Hr. formand! Problemet er, at kreditvurderingsbureauernes aktiviteter
ikke blot førte til den aktuelle finanskrise, men også har bidraget til at forværre den. Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer, der blev indført i 2009, blev udformet med henblik på
regulering af deres aktiviteter. Med denne forordning indførtes obligatorisk registrering af alle
kreditvurderingsbureauer, der arbejder i EU, og der fokuseredes på tre hovedaspekter, nemlig tilsyn,
gennemsigtighed og interessekonflikt.

Vi er dog langt fra at have løst spørgsmålet om gennemsigtighed, og spørgsmålet om den oligopolistiske
struktur, der kendetegner markedet for kreditvurderingsbureauer. Det er ikke normalt, at medlemsstaternes
økonomier og i forlængelse heraf deres virksomheder sætter deres lid til vurderinger fra blot tre bureauer.
Spekulation om et lands vurdering kan skubbe stater, der på en eller anden måde befinder sig i en kritisk
situation, i retning af fallit. Under disse omstændigheder mener jeg, at der bør oprettes et europæisk
kreditvurderingsbureau, som kan fungere som en reel konkurrent og som et alternativt instrument for
eksisterende virksomheder.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Vi ved alle, at det er helt absurd, at to private
amerikanske selskaber og et britisk selskab skal træffe beslutninger om EU's medlemsstaters fallit. Efter min
mening er kreditvurderingsbureauernes oligopol yderst ustabilt. En anden forbløffende ting er de tidspunkter,
hvor disse bureauer bliver aktive. Euroen er dårligt nok begyndt at komme på fode igen, før nogen nedjusteres.
Al denne snak om disse bureauers opmærksomhed på deres ansvar kan sættes i perspektiv, når man tager i
betragtning, at lån optaget af arbejdsløse amerikanske borgere samlet som værdipapirer ofte blev tilkendt
en AAA-vurdering, og dermed blev erklæret helt sikre.

Ved nærmere eftersyn er den iøjnefaldende ikke upartiske holdning hos dem, der har tilkendt vurderingerne,
blevet afsløret som en vildfarelse, fordi de bliver betalt af udstederne af værdipapirer. Kvaliteten af
vurderingerne er også tvivlsom. Når alt kommer til alt tilkendte de inden den internationale finanskrise de
banker, der senere kollapsede, den højeste vurdering.

Det er derfor på høje tid, at kreditvurderingsbureauerne holdes i kort snor. Det øgede tilsyn med
kreditvurderingsbureauerne bør dog ikke alene begrænses til EU-niveau.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Hr. formand! På baggrund af den aktuelle krise giver kreditvurderingsbureauernes
aktiviteter anledning til stadig større kritik, fordi de ikke har været objektive ved vurderingen af kreditrisikoen
for virksomheder og endog lande. Disse bureauer fremkom ikke med nogen tidlige vurderinger af risikoen
for en krise, men har rent faktisk nedjusteret vurderingen for adskillige europæiske lande, hvorved de har
forværret krisen.

Det største problem er den manglende konkurrence på markedet for kreditvurderingstjenester, fordi det
kontrolleres af blot tre amerikanske selskaber. I denne forbindelse støtter jeg forslaget fra Kommissionens
formand, hr. Barroso, om oprettelse af et europæisk kreditvurderingsbureau. Som bekendt ændrede et af de
tre bureauer Tysklands kreditvurdering i sidste uge på baggrund af en uacceptabel fejl.

Jeg vil gerne slutte med at sige, at EU skal sikre, at kreditvurderingsbureauernes aktiviteter vil blive reguleret
bedre i fremtiden.

Ivo Strejček (ECR). – (CS) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg har lyttet nøje til forhandlingen om
kreditvurderingsbureauerne her i eftermiddag, og jeg går absolut ikke ind for kreditvurderingsbureauerne,
og jeg er ikke deres forsvarer.

Men jeg har overhovedet ingen problemer med, at der opstår en form for monopol eller oligopol blandt
kreditvurderingsbureauerne. Jeg har ikke hørt en eneste tale om, hvordan det var muligt, at nogle
medlemsstater, hvor denne enorme gæld er oparbejdet, rodede sig ud i et så stort finansielt morads, at der
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ikke var nogen vej ud. Jeg tror, det ville være en rigtig god ting at overveje et system med statslig indgriben
i det frie markeds funktion. Hvis vi udviklede vores idéer i denne retning yderligere, ville vi måske have færre
bekymringer med hensyn til kreditvurderingsbureauerne.

Lara Comi (PPE). – (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Endnu en gang tak for, at jeg
fået muligheden for at tage ordet under denne forhandling, der finder sted nogle dage efter endnu et
kreditvurderingsbureaus nedjustering af Grækenlands gæld.

Spørgsmålene i tilknytning til arten og styringen af disse bureauer, som nu er blevet næsten institutionaliserede
på grund af deres betydning i vores økonomiske system, dominerer i øjeblikket den politiske debat på grund
af deres rolle i den globale finanskrise og den aktuelle krise i euroområdet.

Et økonomisk system som vores kan ikke fungere uden uafhængige organer, der analyserer offentlige
regnskaber og de private virksomheders regnskaber. Udfordringen ligger i at sikre, at disse
kreditvurderingsbureauer udfører deres arbejde på en gennemsigtig måde og i henhold til fælles standarder,
for en fejl fra deres side kan rent faktisk resultere i, at en virksomhed går konkurs, eller kan blive en betydelig
faktor i udløsningen af en ny krise.

Jeg tror, det er helt forkert at nationalisere kreditvurderingsbureauerne, og at vi i stedet bør finde en balance
mellem deres uafhængighed og behovet for at sikre en passende ansvarlighed over for regeringerne. For at
sikre en bedre fremtid, herunder også i Europa, er det derfor efter min mening rigtigst at finde frem til en
afbalanceret løsning.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Hr. formand, hr. kommissær! Moodys nedjustering af Grækenlands
kreditvurdering i går giver ganske rigtigt anledning til talrige spørgsmål, som andre parlamentsmedlemmer
har sagt.

Her vil jeg gerne tilføje en ting, så vi kan forsøge at forstå, om rammerne om disse bureauers aktiviteter i
sidste ende er rene, om de er gennemsigtige, og om de er formaliserede. De fleste privatpersoners sagsanlæg
mod disse bureauer i USA er uantagelige på grund af en lov fra 1933, hvori det bestemmes, at
kreditvurderingsbureauerne ikke er ansvarlige for de penge, der mistes som følge af fejlagtige vurderinger.

Disse bestemte bureauers handlinger er derfor unddraget kontrol. Spekulationsspillet er ubegrænset, det har
ingen grænser, og fraværet af en europæisk lovramme giver anledning til stor uro i EU og i alle lande.

Vi må forstå, at en fri økonomi ikke betyder junglelov, det betyder ikke uansvarlighed. Der, hvor der ikke er
forståelse herfor, må vi svare igen med vores lovgivning. Vi må gennemtvinge forståelse med lovgivning.
Der er blevet talt om mere konkurrencedygtige, mere mangfoldige bureauer. Vi forventer meget af
Kommissionen i den nærmeste fremtid.

Michel Barnier, medlem af Kommissionen. – (FR) Hr. formand! Jeg er alle taknemmelig for kvaliteten og
åbenheden af deres indlæg. Jeg vil ikke igen komme ind på disse bureauers rolle eller betydningen af de
vurderinger, de udsteder. Fru Comi har netop redegjort herfor på meget god måde.

Min anden indledende bemærkning er en reaktion på de bemærkninger, som hr. Papanikolaou og hr. Strejček
netop har fremsat om, at vi må forbedre den måde, hvorpå disse bureauer fungerer. Der skal være
gennemsigtighed, og jeg vil vende tilbage hertil, og vurderingerne skal være så konklusive og objektive som
muligt. Vi vil opnå dette, vi skal opnå dette, men det betyder ikke, at virksomhederne, navnlig de finansielle
virksomheder, ikke skal forvaltes ordentligt, at de ikke skal have både interne og eksterne tilsynssystemer
og krisehåndteringsredskaber – og dette udgør også en del af de forslag, som Kommissionen har udarbejdet
– og det betyder heller ikke, at landene ikke skal styres ordentligt, at de ikke skal forvalte deres offentlige
finanser ordentligt, og at de ikke skal kontrollere deres udgifter.

Jeg vil nu vende tilbage til kreditvurderingsbureauerne. Vi håber, at det nye ændringsforslag til forordningen
om disse bureauer vil blive vedtaget uden forsinkelser for at sikre en mere effektiv overvågning fra ESMA's
side. Fru Le Pen er her ikke længere, men hun bør ajourføre sine oplysninger. Hverken centralbanken eller
Kommissionen vil føre tilsyn med disse bureauer. Vi ønskede mere tilsyn og større gennemsigtighed på
markedet, og det er kun logisk, at den nye uafhængige myndighed, ESMA, skal påtage sig denne rolle. Som
hr. Klinz så rigtigt sagde det, har vi behov for denne gennemsigtighed, når vi ser på, hvad der er sket i de
seneste få år.
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Som jeg netop sagde i starten af mit indlæg, vedrører disse forslag og den eksisterende lovgivning – hr. Cutas
nævnte denne lovgivning om kreditvurderingsbureauerne, som skal være behørigt gennemført inden årets
udgang, men som først vil kunne være fuldt gældende i december 2010 – dog ikke alle spørgsmålene.

Nogle spørgsmål er f.eks. ikke blevet undersøgt grundigt. Diversificering, større konkurrence, fru Swinburne
og hr. Scicluna nævnte behovet for et marked med aktører, der ikke er koncentreret på nogle få personers
hænder. Hr. Giegold talte også meget klart om den nu vidt udbredte "udstederen betaler" model. Er det en
sund model? Er den bæredygtig? Hr. Karas nævnte også dette spørgsmål.

Vi må fokusere på dette spørgsmål samtidig med, at vi vurderer de regler, der findes i den nye lovgivning,
som skal træde i kraft i december, da vi specifikt har fokuseret på interessekonflikter i et forsøg på at nedbringe
dem. Vil denne lovgivning være nok? Vi må under alle omstændigheder overveje udstederen betaler-modellen,
som hr. Giegold nævnte.

Det tredje spørgsmål, vi må tage op som en del af vores nye indsats, er europæiske og nationale love. Er det
ikke rigtigt, at disse love er alt for afhængige af kreditvurderingsbureauernes kreditvurderinger, sådan som
jeg mener? Endelig rejste fru Băsescu netop spørgsmålet om den særlige metode i forbindelse med statslig
risiko. Også her må vi udføre et grundigt arbejde.

Jeg vil gerne takke hr. Sánchez Presedo for hans støtte til en hurtig aftale om tilsynspakken. Dette er faktisk
et af nøgleaspekterne, da vi har brug for ESMA til at føre tilsyn med bureauerne og til at udføre andre opgaver.

Ja, vi har behov for flere strukturelle svar. Derfor undersøger vi nøje alle de spørgsmål, jeg netop har nævnt,
mere specifikt uafhængighed, som fru Bowles ønskede, og også jeg ønsker uafhængighed – og hermed mener
jeg troværdighed – for disse bureauer, alle de aktører, der ikke yder ordentligt, markedsstrukturerne, og
konkurrence, herunder tanken, efter min mening en legitim tanke, om et europæisk bureau, som navnlig
skal tage sig af spørgsmålet om risiko forbundet med statslige låntagere og måske også andre spørgsmål.

Jeg har ikke nævnt bureauets status. Skal det være et offentligt bureau, et privat bureau, et offentligt-privat
partnerskab, eller den interessante idé, som hr. Klinz nævnte, en fond? Vi vil arbejde videre på alle disse
spørgsmål i de kommende uger.

Mange af parlamentsmedlemmerne, herunder fru Bowles, hr. Chountis netop nu og fru Podimata for et
øjeblik siden, nævnte den nylige nedjustering af Grækenlands kreditvurdering. Jeg vil ikke i min egenskab
af kommissær begynde at kommentere indgående på hver enkelt vurdering, som et bestemt bureau har
foretaget. Det ville tage lang tid, og det er ikke vores opgave. Vi bør ikke overdramatisere, når det gælder
troværdigheden af vurderinger, der er blevet udstedt eller udstedes.

Det skal ikke afholde mig eller min kollega og ven, hr. Rehn, som talte her til formiddag, fra at sige, at jeg var
overrasket – og hr. Mölzer gav også udtryk for sin overraskelse – over et af bureauernes timing af denne
seneste vurdering af Grækenland i går. Vi er helt klar over – og vi må også sige det til omverdenen – at
Grækenland, som hr. Klute nævnte, i øjeblikket udfolder store bestræbelser på at stabilisere sine offentlige
finanser og på at genoprette en stærk og sund vækst.

Kommissionen har fuld tillid til denne proces, som ikke er nem, men som er nødvendig, og som skal krones
med held. Det er også vigtigt at påpege, at Grækenland ikke står alene. Det er omfattet af europæisk solidaritet
– stats- og regeringscheferne, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond
gav udtryk for denne solidaritet på højeste plan for nogle uger siden, og den vil fortsat komme til udtryk og
bevise sit værd.

De forskellige vurderinger og al den opmærksomhed, de er genstand for, også tvisterne omkring de anvendte
metoder og timingen. Alt dette opmuntrer mig i vores arbejde med en reform af bureauerne, et arbejde, vi,
som jeg anførte i meddelelsen af 2. juni, har indledt, og jeg vil gerne påpege, at vi vil fremlægge nogle
lovgivningsforslag om disse spørgsmål senest ved årets udgang eller i starten af næste år.

Endelig nævnte hr. Klute, at vi, når vi taler om alle disse spørgsmål, taler om mere end blot
kreditvurderingsbureauerne. Vi må indarbejde dette element, dette redskab, der absolut må forbedres – mere
gennemsigtighed, kontrol, troværdighed og mangfoldighed – i en generel struktur, som er intelligent regulering
og effektivt tilsyn. Det er disse erfaringer, der kan udledes af krisen, som ikke er overstået, og vi må tage ved
lære af alle disse erfaringer. Jeg skal gentage en ting, nemlig at ikke en aktør, ikke et produkt, ikke et marked,
ikke en region må undslippe et effektivt tilsyn og intelligent regulering.
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Det var netop denne dagsorden, som Kommissionen foreslog den 2. juni, og som Rådet i Luxembourg
støttede for nogle dage siden, og som jeg også håber, at Det Europæiske Råd vil støtte, som hr. Barroso
ønsker. Desuden kan Parlamentet regne med mig og med os, når det gælder fremsættelse af forslag for
Parlamentet et for et, skridt for skridt inden starten af næste år, om alle de ting, vi gennemfører, så vi på
europæisk plan og i godt samarbejde med andre regioner i verden, navnlig med USA, kan tage ved lære af
alle de erfaringer, der kan udledes af krisen, og som berører borgerne, forbrugerne og virksomhederne.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

13. Værdipapirer, der udbydes til offentligheden, og harmonisering af
gennemsigtighedskrav (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Wolf Klinz, for Økonomi- og Valutaudvalget,
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt,
der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv
2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis
værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 –
2009/0132(COD)) (A7-0102/2010).

Wolf Klinz, ordfører. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Hvis jeg overskrider mine fire minutter lidt, vil
jeg afkorte mine afsluttende bemærkninger, så jeg ikke overskrider mine seks minutter.

Prospektdirektivet blev oprindeligt udarbejdet i 2003 med den betingelse, at det skulle revideres i september
2009. Det er det, der er sket. Prospektdirektivet vedrører udarbejdelse, godkendelse og offentliggørelse af
prospekter som en forudsætning for, at værdipapirer kan udbydes til offentligheden eller optages til handel
på et reguleret marked i EU. Generelt vedrører den aktuelle gennemgang tekniske aspekter, og det er målet
at fjerne retsusikkerhed og urimeligt dyre krav.

Først vil jeg gerne takke alle de medlemmer, der har arbejdet sammen med os om dette, og alle
skyggeordførerne. Vi har haft et rigtig godt samarbejde også med Kommissionen. Uden dette gode samarbejde
ville vi rent faktisk ikke have været i stand til at føre denne pakke igennem til en vellykket afslutning ved
førstebehandlingen på under 10 måneder. Jeg vil nu kort redegøre for den aftale, vi har indgået – og det
indbefatter trepartsforhandlingerne – i form af otte vigtige punkter, som vi kunne nå til enighed om.

For det første var et af vores mål at lette adgangen til kapital på markedet for små og mellemstore
virksomheder. I USA er der som bekendt en meget højere procentdel af virksomheder, herunder SMV'er,
som opnår finansiering via markedet, mens det i Europa er almindelig praksis, navnlig blandt små
virksomheder, at opnå finansiering via banklån. Vi ønsker at åbne mulighed for, at små virksomheder kan
benytte markedet oftere end før. Vi har derfor hævet tærsklen for fritagelse for tærskelkravene, som i sidste
ende pålægger SMV'erne bureaukrati og omkostninger, fra 2,5 mio. EUR til 5 mio. EUR.

Mit andet punkt vedrører investorbeskyttelse. Vi ønsker at sikre os, at vi i forbindelse med en sådan lettelse
kan yde tilstrækkelig beskyttelse af små, private investorer. Derfor har vi hævet tærsklen for fritagelse fra
prospektkravene for værdipapirer med et pålydende på 50 000 til en pålydende på 100 000.

Det tredje punkt, jeg gerne vil rejse, vedrører spørgsmålet om, hvordan vi gør det muligt for medarbejdere
at deltage i en virksomheds aktiekapital, uden at virksomheden skal afholde de relativt høje omkostninger
til offentliggørelse af et prospekt. Så dette handler om at slække på kravene om et prospekt, når der udbydes
programmer for medarbejderdeltagelse. Her har vi indført en proportionalitetsbestemmelse, idet vi har
fjernet det unødvendige oplysningskrav. Samtidig har vi dog sikret, at vi har et dokument indeholdende
grundlæggende oplysninger, så de medarbejdere, der er omfattet af denne deltagelse, kan få en idé om, hvad
det er, de får. Vi har også sikret, at virksomheder registreret i tredjelande, dvs. et land uden for EU, også
fritages fra prospektkravet – ligesom europæiske virksomheder – når de tilbyder deres medarbejdere aktier,
på den betingelse, at de kan bevise ækvivalens med oplysningskravene.

Det fjerde område, vi drøftede, og som vi er nået til enighed om, vedrører det, der er almindelig kendt som
et "prospektresumé". Man kan se på det på følgende måde. Et prospekt er typisk et tykt og omfangsrigt
dokument, som ofte indeholder flere hundrede sider. Der er dog også et resumé, som ofte indeholder yderligere
50, 60 eller 70 sider. Det vi ønsker, er, at Parlamentet afkorter dette til det, der kaldes "central
investorinformation", eller et dokument med centrale oplysninger til investorer som dem, traditionelle
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investeringsfonde udsteder, UCITS. Kommissionen tog ikke dette i betragtning og ønskede blot at sikre, at
resuméet rent faktisk indeholder central information.

Vi er nu nået til enighed om, at resuméet bevares i sin nuværende form, men vi skal også sikre, at det rent
faktisk indeholder central information, som senere vil blive fastsat i kravene i direktivet og en niveau
2-udarbejdelse. Dette vil bidrage til at afkorte resuméet betydeligt og skære det ned fra de nuværende 60, 70
eller 80 sider til omkring 20-30 sider måske og bidrage til at gøre det letlæseligt, særlig for den lille investor.
Dette er vigtigt, fordi vi ikke ønsker at udelukke den lille investor.

For det femte er der spørgsmålet om ansvar. Når der udarbejdes et prospekt, hvem garanterer så indholdets
nøjagtighed? Hvis en mellemmand anvender dette prospekt, hvis han foretager vilkårlige ændringer af
indholdet, så er mellemmanden den ansvarlige part. Prospektkravet udløber, enten når udbudsperioden er
udløbet, eller når handelen er begyndt, afhængigt af hvilken dato, der er den seneste.

For det syvende revisionsbestemmelsen. Som det var tilfældet med det tidligere direktiv, vil også dette blive
revideret om fem år.

Mit sidste punkt er, at vi i dette dokument har den første lovgivning, der er bragt på linje med bestemmelserne
i Lissabontraktaten. Sidst men ikke mindst lad mig påpege, at formanden for Økonomi- og Valutaudvalget
har haft held til at sikre, at Parlamentet har fået tilstrækkelig tid. Vi har tre måneder til at svare Kommissionen
og en forlængelse på yderligere tre måneder, hvis det skulle blive nødvendigt. Når det er sagt, har vi, såfremt
alle andre muligheder slår fejl, lovet at komme med en hurtig godkendelse, dvs. at føre denne lovgivning
igennem på kortest mulige tid.

Dette tilfredsstiller alle parter.

Michel Barnier, medlem af Kommissionen. – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Da jeg havde den ære
at tale for Europa-Parlamentet den 13. januar, før jeg blev udpeget til kommissær, forpligtede jeg mig til at
forbedre beskyttelsen af investorer og nedbringe de administrative omkostninger for virksomhederne, navnlig
for de små og mellemstore virksomheder, der som bekendt udgør 80-90 % af den økonomiske struktur i
det indre marked. Jeg er derfor meget glad for, at Parlamentet har vedtaget dette reviderede direktiv om
prospekter ved førstebehandlingen. Dette er et ændret direktiv, der forenkler og tydeliggør reglerne for
udstedelse af værdipapirer, som hjælper små og mellemstore virksomheder, som hr. Klinz netop meget
rigtigt mindede os om, til at få adgang til kapitalmarkederne, og som vil bidrage til at styrke det indre
kapitalmarked. Forhandlingerne om dette direktiv foregik i tæt samarbejde med Parlamentet og endog mere
end det, da Parlamentet og Rådet fremsatte forslag til væsentlige forbedringer, og Kommissionen spillede
naturligvis sin rolle.

Jeg vil derfor gerne på Kommissionens vegne rette en varm tak til ordføreren, hr. Klinz, og til Økonomi- og
Valutaudvalget for deres effektive arbejde og konstruktive samarbejde. Vi er glade for denne kompromistekst,
som vi nu har foran os, og som respekterer ånden i det oprindelige forslag.

Prospektdirektivet fra 2003 havde nogle meget klare og umiskendelige fortjenester. Heri fastsattes
harmoniserede regler for, hvad europæiske virksomheder skal offentliggøre, når de udsteder værdipapirer,
med en stor nyhed. Når et prospekt er blevet godkendt i en medlemsstat, er det gyldigt i hele EU. Rammerne
fra 2003 skulle dog tilpasses for at forbedre prospektsystemets juridiske klarhed og effektivitet og for at
nedbringe de administrative omkostninger.

Derfor vil visse typer af værdipapirudstedelser fremover takket være Dem og takket være denne revision
være underlagt færre oplysningsforpligtelser for små virksomheder, for små udlånere og for
rettighedsspørgsmål og statsgarantier. Prospektresuméets form og indhold vil blive forbedret. Fritagelser fra
forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt er blevet tydeliggjort i sager, hvor virksomheder sælger via
mellemmænd eller detailkæder eller udlodder aktier til medarbejdere. Endelig vil oplysningsforpligtelserne,
der i øjeblikket overlapper med kravene i gennemsigtighedsdirektivet, blive fjernet.

Her er resultatet af vores fælles arbejde. Det reviderede direktiv vil derfor udgøre et afbalanceret redskab
tilpasset de komplekse spørgsmål, investorer og udstedere på kapitalmarkederne har rejst, uanset om de er
små og mellemstore virksomheder eller store, veletablerede virksomheder. Vedtagelsen af denne tekst ved
førstebehandlingen vil sende et stærkt signal om, at EU respekterer sin forpligtelse til at forenkle og nedbringe
den administrative byrde, samtidig med at det opretholder og endog forbedrer beskyttelsesniveauet for
investorerne. Derfor vil jeg gerne endnu en gang takke ordføreren og Parlamentet for at have godkendt dette
dynamiske kompromis til fordel for denne forenkling og navnlig til fordel for de små og mellemstore
virksomheder i hele Europa.
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Diogo Feio, for PPE-Gruppen. – (PT) Hr. formand! Jeg vil gerne indlede med at gøre opmærksom på, at det
har været muligt at udføre et godt stykke arbejde i Økonomi- og Valutaudvalget takket være forslag fra dets
forskellige medlemmer, og jeg vil gerne fremhæve den rolle, som ordføreren, vores kollega, hr. Klinz, spillede
med hensyn til at nå frem til et positivt resultat. Når vi taler om prospekter, taler vi naturligvis om reklame,
markedssikkerhed og bedre adgang til investering. Netop derfor har jeg nogle gange følt, at der er en klar
konflikt mellem den beskyttelse, som forbrugerne har krav på, og beskyttelsen af investorer, som også er
nødvendig.

Vi kunne finde en balance. Ofte var løsningerne ikke identiske, men hvad der er endnu vigtigere at understrege,
er, at denne revision i sidste ende lagde vægt på små og mellemstore virksomheders situation, behovet for
at respektere små investorer med hensyn til muligheden for større forenkling, større klarhed omkring
fritagelser og lavere omkostninger for virksomheder ved at nedbringe det, der ofte er en urimelig administrativ
byrde.

Naturligvis er Rådets, Kommissionens og Parlamentets respektive holdninger ofte ikke helt de samme under
trialogen. Det var dog muligt at nå frem til en balance omkring den fremtidige markedssikkerhed på EU-plan,
og jeg vil gerne her understrege, at det er en positiv ting.

Catherine Stihler, for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren og alle
skyggeordførerne for deres samarbejde.

Jeg tror, S&D-Gruppen kan acceptere de kompromiser, man er nået frem til, for de er retfærdige, og vi mener,
at det vil føre til en øget beskyttelse af investorer, særlig små detailinvestorer. Jeg mener, at dette, som
kommissæren sagde, er i overensstemmelse med ånden i det oprindelige direktiv.

Hvis vi ser på resuméet og dokumentet med centrale oplysninger – hr. Klinz har talt om det og behovet for
klarhed – tror jeg, at vi er nået frem til en formulering, der vil sikre tydelighed, samtidig med at det står klart,
at det civilretlige ansvar fortsat er knyttet til basisprospektet.

Derudover har vi tydeliggjort den periode, hvor offentliggørelse af et prospekt eller supplerende oplysninger
til det er påkrævet. Vi har også tydeliggjort kravet om ansvar for prospektet, når værdipapirerne sælges via
mellemmænd og ikke direkte af udstederen.

Med hensyn til tærsklen vil jeg gerne sige, at det snarere var et spørgsmål om finpudsning end om en dramatisk
ændring, men de kompromiser, der blev indgået, var retfærdige og afbalancerede, og S&D-Gruppen støtter
disse.

Jeg mener, at det er et velkomment skridt, at der er skabt klarhed omkring definitionen af en kvalificeret
investor, og det samme er tilsyn med handel i tredjelande.

I overensstemmelse med bedre regulering ser beslutningen om, at der ikke er behov for prospekter ved
udstedelse af medarbejderaktier, ud til at være fornuftig. Når alt kommer til alt, bør ledelsen være opmærksom,
hvis ikke medarbejderne er villige til at investere i deres egen virksomhed.

Arbejdet med delegerede retsakter – hr. Klinz nævnte dette. Kompromiset om tre måneder er afgørende
vigtigt, og er et skridt i Parlamentets retning.

Jeg vil helt sikker bruge beslutningen om prospektdirektivet som en standard for det arbejde, jeg skal udføre
som ordfører for byggevarer, mens den standard, som Rådet anvender, er direktivet om teknologier til
beskyttelse af privatlivet snarere end prospektdirektivet.

Med hensyn til elektronisk offentliggørelse af prospektet så hilser jeg dette velkommen også. Den femårige
revisionsbestemmelse er også velkommen.

Så alt i alt støtter S&D-Gruppen det kompromis, der er indgået, og vi ser frem til at støtte aftalen ved
førstebehandlingen i morgendagens afstemning.

Olle Schmidt, for ALDE-Gruppen. – (SV) Hr. formand! I kølvandet på finanskrisen fremsættes der begrundede
krav om større gennemsigtighed og bedre regulering af finansmarkedet. Jeg har intet problem med dette,
men som altid, når der indføres nye bestemmelser, skal det ske på en afbalanceret måde. Den europæiske
økonomis vækstkapacitet vil ikke blive øget af dårligt gennemtænkte forslag, selv om de har legitime formål.

Jeg vil derfor gerne takke ordføreren, min kollega, hr. Klinz, for hans fremragende arbejde, hvor der tages
stilling til disse urimeligt detaljerede regler og forordninger. Hans forslag øger retssikkerheden og fjerner
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uberettiget strenge krav for at nedbringe virksomhedernes administrative byrde med 25 % i 2012. Min
gruppe og jeg er naturligvis glade for det kompromis, som hr. Klinz og andre har forhandlet sig frem til.
Forslaget nedbringer den administrative byrde på små og mellemstore virksomheder, men, og jeg mener,
det er vigtigt at sige dette, det gør det, uden at mindske investorbeskyttelsen. Dette er også noget, som
kommissær Barnier nævnte.

Drøftelserne har naturligvis været centreret omkring de tærskler, der skal anvendes ved offentliggørelse af
prospekter, i forbindelse med f.eks. rettighedsspørgsmål. Jeg mener, de er velafbalancerede og vil muliggøre
en bedre funktion af det indre marked. Forslaget vil naturligvis betyde, at små og mellemstore virksomheder
ikke vil skulle udarbejde et prospekt, og det vil derfor være lettere for dem at tiltrække kapital. Tærsklen
hæves fra 2,5 mio. EUR til 5 mio. EUR. Dette er et velafbalanceret forslag. Det vil også gøre det lettere for
regionale banker at udstede obligationer, da tærsklerne hæves fra 50 mio. EUR til 75 mio. EUR for
værdipapirer, der ikke er kapitalandele, såsom rentebærende gæld og strukturerede produkter.

Generelt vil jeg ligesom medlemmerne af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i
Europa-Parlamentet gerne takke hr. Klinz for et virkelig fremragende stykke arbejde. Denne betænkning er
et vigtigt skridt i retning af en forbedring af vilkårene for millioner af små virksomheder i Europa.

Vicky Ford, for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg ved, at dette ikke er en af de betænkninger, der giver
størst anledning til store overskrifter, men den fortjener at være det, for dette prospektdirektiv har rent faktisk
været afgørende for reguleringen af europæiske virksomheders adgang til kapital. Det i sig selv er meget
vigtigt for Europas potentiale for økonomisk vækst i fremtiden.

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med skyggeordførerne, men en endnu større fornøjelse at
arbejde under hr. Klinz' ledelse. Han har tilføjet Kommissionens oprindelige forslag og Rådets holdning en
reel merværdi. Jeg mener, at den tekst, dette har resulteret i, ikke blot fungerer rent teknisk, men også har
fundet en god balance mellem investorbeskyttelse og lettelse af adgangen til kapitalmarkedet for virksomheder
i Europa. Vi har arbejdet hårdt på at opnå retssikkerhed, og der findes en klar procedure for opdatering og
supplering af prospekter. Vi har forsøgt at hjælpe investorerne med indholdet af resuméet og begrebet centrale
oplysninger.

Jeg glæder mig navnlig over, at der vil være mindre strenge oplysningsordninger for rettighedsspørgsmål.
Jeg mener, at dette ikke blot vil være en hjælp for større virksomheder, men også for mindre virksomheder.
På et tidspunkt, hvor markedet er ustabilt, kan det være udgifterne til et prospekt, der afskrækker nogen fra
endog at forsøge at rejse ekstra kapital. Det må vi navnlig holde os for øje på dette tidspunkt.

Det er en meget velkommen præcedens. Jeg ser frem til en yderligere analyse af sektoren, når vi ser på
investeringsservicedirektivet senere i år. Som sagt er dette et eksempel på en konkret foranstaltning, som vi
træffer for at forbedre klimaet for iværksættere og for investering i vores fremtid i Europa.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) Hr. formand, hr. kommissær! Vi ved en række ting. Vi
ved, at krisen har været som en muterende virus. Den begyndte som en ejendomskrise, senere blev den en
bankkrise, så en økonomisk krise, og sluttede så med at blive en statsgældskrise, som kunne bringe andre
kriser inden for sektoren med sig i sit kølvand.

Vi ved også, at denne krise har været meget dyr. Ifølge Kommissionens tjenestegrene beløber
støtteforpligtelserne til finanssektoren sig til 3,5 mia. EUR, dvs. en tredjedel af EU's bruttonationalprodukt.
Vi ved også, at en af de grundlæggende årsager til krisen var den manglende gennemsigtighed af produkter,
institutioner og markeder.

Derfor er den betænkning, vi drøfter på nuværende tidspunkt, så vigtig. Hvis man ønsker statistikker, vil jeg
dog gerne minde om, at alene i USA steg værdipapirer med sikkerhed i aktiver i årene 2000-2006 med en
faktor fire, og værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom med en faktor syv. Desuden sagde rådgiveren for
en velanset bank for nylig i en retssag, at de ikke havde nogen særlig god idé om, hvad det var, de solgte.

Vi ved også – og dette er den tredje erklæring – at mange af de forpligtelser, vi indgik på G20-topmødet ikke
for at citere en spansk poet er "kommet videre fra muserne til teatret" – de er ikke kommet videre fra fantasien
til det skrevne ord.

Vi ved også, at der under hele denne omformning af finanssektoren er tre principper, som jeg anser for at
være centrale, nemlig paneuropæiske enheder skal overvåges af paneuropæiske myndigheder. Vi skal råde
over de nødvendige foranstaltninger til at påvise virussen og undgå infektion. Og endelig må vi forhindre,
at offentligheden selv skal betale for de infektioner, den ikke selv har forårsaget.
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Kommissæren har et stort arbejde foran sig, hvis vi ikke ønsker, at den næste krise skal fange os med bukserne
nede.

Jeg vil slutte med på fransk at sige, at jeg anbefaler "de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace" i vores
arbejde – dristighed, mere dristighed og altid dristighed.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Næstformand

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Fru formand! Fjernelse af kravene om dobbelt gennemsigtighed og
nedbringelse af oplysningskravene for virksomheder med begrænset markedskapitalisering vil skønsmæssigt
generere samlede besparelser på 110 mio. EUR om året. Revisionen af prospektdirektivet vil derfor bidrage
til at øge små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne i EU. Vi må ikke glemme, at små og
mellemstore virksomheder er drivkraften i EU's økonomi. De skabte 9,4 mio. job i EU mellem 2002 og 2008,
og de beskæftiger i øjeblikket 90 mio. europæiske borgere.

Samtidig skal kravene om finansiel gennemsigtighed harmoniseres på EU-plan for at nedbringe den
administrative byrde på de europæiske virksomheder. Som følge heraf skal den nyoprettede Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed overvåge harmoniseringen af medlemsstaternes lovgivninger
med henblik på undersøgelse og godkendelse af prospekter.

David Casa (PPE). – (EN) Fru formand! Vi har set en stor del turbulens på de europæiske markeder i de
seneste år, og mange har lidt store tab. Så vi må sikre, at investorer, særlig detailinvestorer, beskyttes på
passende vis inden for EU. Investorer bør kunne indhente de oplysninger, der er nødvendige for at foretage
velinformerede valg. Når der findes en velstruktureret ramme, gør det også det europæiske marked mere
sikkert og dermed attraktivt for seriøse investorer.

Prospektdirektivet har været grundlæggende ved fastsættelsen af industrielle standarder i EU, som det var
tilfældet med direktivet om investeringsinstitutter. Teknisk lovgivning, der regulerer denne dynamiske
industri, skal revideres hyppigt, finjusteres og ajourføres for at sikre, at den forbliver relevant og aktuel. Jeg
er enig i, at visse bestemmelser i direktivet var unødvendige, og en række forpligtelser, som organisationerne
skal leve op til, bør fjernes. De fordele, det medfører for investorer, er ubetydelige, men de pålægger
virksomhederne selv en betydelig byrde. Strømliningen af definitionerne for at undgå fortolkningsproblemer
i de enkelte medlemsstater vil også fremme strømliningen inden for sektoren.

Endelig vil jeg gerne lykønske vores ordfører, hr. Klinz, med hans fremragende arbejde. Jeg vil også gerne
lykønske alle skyggeordførerne. Jeg mener, at denne betænkning er velafbalanceret og proportional.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Fru formand, hr. kommissær! Jeg mener, at betænkningen om ændringen af
prospektdirektivet er en positiv betænkning, fordi mange af disse ændringsforslag nedbringer den
administrative byrde på virksomheder, så ordføreren og skyggeordførerne har sammen udført et fremragende
stykke arbejde.

Som en modvægt til nedbringelse af kravene til et prospekt må vi altid tage hensyn til spørgsmålet om
beskyttelse af investoren. Retsgrundlaget for prospektresuméet blev tydeliggjort, og tanken om et bredt
retsgrundlag blev opgivet, hvilket er godt, for et langt prospektresumé ville have været svært at forstå, og
investoren kunne få fornemmelsen af, at der ikke var nogen grund til at læse selve prospektet grundigt
igennem. Nu skal prospektresuméet blot svare til resuméet. Der må ikke være modsigelser mellem de to. Det
faktiske juridiske ansvar ligger i sandfærdigheden af oplysningerne i selve prospektet. Jeg billiger også forslaget
om, at kravene til prospektets indhold skal tydeliggøres, da en ensartet struktur kun kan tjene til at fremme
forståeligheden af disse resuméer.

Med det andet ændringsforslag, jeg har fremlagt, ønskede jeg at sikre, at prospektkravet blev opretholdt i
forbindelse med medarbejderaktier. Dette skete ud fra tanken om, at alle investorer skal behandles ens. Det
kan ikke altid antages, at en lille investor blandt medarbejderne ved nok om virksomheden og dens
værdipapirer. Dette er måske noget, vi skal vende tilbage til, og overveje fremover.

Dette direktiv har et vigtigt formål. En investor kan basere sine investeringsbeslutninger på klare og forståelige
oplysninger, som er lettilgængelige. Jeg mener, at ændringen af direktivet, til trods for det problem, jeg
nævnte, vil bidrage med en ændring i den rigtige retning.
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Elena Băsescu (PPE). – (RO) Fru formand! Jeg vil gerne lykønske hr. Klinz med hans fremragende arbejde
i forbindelse med denne betænkning og fremsætte følgende tydeliggørelser. Kommissionens forslag om
forenkling og forbedring af prospektdirektivet indebærer en bedre beskyttelse af investorerne og giver dem
passende oplysninger. Det unikke pas er gyldigt på alle markeder i EU, når det er registreret og godkendt af
de relevante myndigheder i en medlemsstat.

Med hensyn til fjernelse af bureaukrati mener jeg, at der er behov for en passende lovramme for at fjerne
usikkerheden omkring indberetning til værtsmedlemsstaten. Ved at fjerne overflødige opgaver, der tynger
på virksomhederne, kan vi endvidere opnå en reduktion på 25 % af de urimeligt høje udgifter og af den
administrative byrde i 2012. Endelig vil jeg gerne sige, at de nye bestemmelser vil yde større beskyttelse af
investorerne og give dem en chance for at foretage en bedre analyse af de risici, der er forbundet med et
værdipapir, inden de foretager en investering.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Fru formand! Klar regulering af spørgsmålet om ansvar er naturligvis en vigtig
del af et gennemsigtigt værdipapirmarked. I denne henseende må vi først og fremmest lægge vægt på
beskyttelse af små investorer. Når det gælder gensalg af værdipapirer, skal investoren vide, hvem der er
ansvarlig for oplysningernes nøjagtighed og aktualitet. Hvis vi betragter investoren som en forbruger, der
skal beskyttes, så er det vigtigt, at han eller hun får adgang til de vigtige oplysninger, der er nødvendige for
en prisfastsættelse af produktet, i dette tilfælde værdipapirer. Kun da er han eller hun i stand til at træffe
velorienterede beslutninger.

På EU's kapitalmarked er det ligeledes vigtigt, at vi opstiller en komparativ liste over forskelle mellem
bestemmelser om ansvar i den nationale civilret. I disse tider med krise og navnlig usikkerhed betyder dette,
at der skabes tillid blandt investorerne igen via tilsvarende gennemsigtighed på værdipapirmarkedet.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Prospektet regulerer det offentlige
udbud af værdipapirer og udstedelsen af disse på et reguleret marked i Fællesskabet. Det er en form for pas,
der giver adgang til alle EU-markeder. Af hensyn til kontrol og gennemsigtighed hilser jeg beskyttelsen af de
små investorer og navnlig indberetningskravet velkommen. Jeg betragter forbedringen af adgangen til
værdipapirer for små og mellemstore virksomheder gennem fjernelse af administrative hindringer som en
investering i fremtiden.

Michel Barnier, medlem af Kommissionen. – (FR) Fru formand! Jeg vil gerne endnu en gang takke alle talerne
for deres godkendelse og supplerende bemærkninger. Den tekst, der vil blive vedtaget, er helt klart et dynamisk
kompromis. Det kan derfor ikke omfatte alle idéer og alle forslag, der er fremsat, men samtidig mener jeg,
at Parlamentet, hr. Klinz, Økonomi- og Valutaudvalget, Retsudvalget og andre har god grund til at være
tilfredse, for den nuværende tekst har haft stor gavn af deres bemærkninger, forslag og konstruktive kritik i
løbet af forhandlingsprocessen, og jeg siger her min mening.

En stor del af de ændringsforslag, hr. Klinz fremsatte sammen med andre kolleger fra Økonomi- og
Valutaudvalget, er blevet indarbejdet i teksten, navnlig vedrørende direktivets anvendelsesområde,
bestemmelsen om centrale oplysninger, der skal medtages i prospektresuméet, den ordning, der gælder for
medarbejdere, eller endog "lissaboniseringen" for nu at udtrykke det på den måde af prospektdirektivet.

Hr. Feio nævnte konflikten mellem beskyttelse af investorer og de små og mellemstore virksomheders behov.
Må jeg minde ham om, at der vil blive udviklet et proportionalt prospekt for små og mellemstore
virksomheder. Hr. Cutaş nævnte også sit hovedpunkt, nemlig denne særbehandling af små og mellemstore
virksomheder. Der vil derfor blive udviklet et proportionalt prospekt for små og mellemstore virksomheder,
et niveau 2-prospekt, som dog respekterer behovet for at beskytte investorerne.

Et andet punkt, som fru Essayah nævnte for et øjeblik siden, var kvalificerede investorer og behandlingen af
privatpersoner. Direktivet tager fuldt hensyn til forskellen mellem de to. Jeg vil gerne minde om, at resuméet
vil være et vigtigt element i sikring af en egentlig og retfærdig beskyttelse af privatpersoner.

Kommissionen kan acceptere alle ændringsforslagene og støtter derfor teksten, og det samme gør hr. Klinz,
de forskellige talere fra grupperne, hr. Feio, fru Stihler, hr. Schmidt og fru Ford, som godkendte dette
fremragende kompromis på deres gruppers vegne. Vi er sikre på, at dette direktiv vil gøre en forskel med
hensyn til styrkelse af beskyttelsen af investorer og nedbringelse af de administrative omkostninger for
udstedere, at det vil yde et endnu større bidrag til udvikling af et reelt kapitalmarked i EU. Vi må ikke gå glip
af denne mulighed.
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Jeg vil gerne slutte med at takke hr. García-Margallo for hans bidrag, fordi han ud over denne tekst, der
markerer et reelt fremskridt, har sat dette fremskridt ind i en langt bredere sammenhæng, som han desuden
arbejder meget effektivt på i forbindelse med tilsynspakken, den gennemsigtighedspakke, der drøftes. Må
jeg minde om, at denne revision vil forbedre gennemsigtighedselementerne og tilpasse dem til udstedere,
særlig små og mellemstore virksomheder, mens den samtidig respekterer beskyttelsen af investorerne.
Tilsynselementet blev medtaget i tilsynspakken, omnibusteksten, og det er denne tekst, hr. García-Margallo
arbejder på sammen med andre kolleger, og han opfordrer os til at udvise kollektiv dristighed.

De har bevist det i denne tekst, der markerer et reelt fremskridt, og jeg har tillid til, at vi alle i fællesskab vil
bevise det sammen med Rådet i kompromiser, der er lige så dynamiske, kompromiser, som vi må finde frem
til i de kommende dage om andre tekster, der drøftes i øjeblikket, om reguleringen af hedgefonde og
egenkapital og først og fremmest det store europæiske tilsynsprojekt, som vi har brug for i forbindelse med
denne tekst, om kreditvurderingsbureauer, som vi talte om tidligere og om talrige andre spørgsmål om
regulering, gennemsigtighed og kontrol, som er den lære, vi må drage af krisen. Det er Parlamentets ansvar.

Wolf Klinz, ordfører. – (DE) Fru formand! Jeg vil blot fremsætte en kort bemærkning. For det første vil jeg
gerne takke kommissæren og alle medlemmerne for deres venlige bemærkninger. Jeg er glad for, at de deler
mine synspunkter. Vores samarbejde har rent faktisk gjort det muligt for os at finde en balance mellem
forskellige mål, nemlig dels lettere adgang til kapital for SMV'er og fjernelse af administrative hindringer,
dels forbedring og sikring af investorbeskyttelsen og skabelse af fremskridt i form af etablering af et ægte
europæisk indre marked.

Jeg håber, at vi, når denne nye udgave af prospektdirektivet skal revideres om fem år, vil kunne etablere en
forbindelse mellem prospektdirektivet og direktiverne om markedsmisbrug og gennemsigtighed, og at vi
måske kan gå så vidt som til i forbindelse med værdipapirer, der ikke er kapitalandele, at vælge ikke
hjemmemarkedet, men en anden EU-medlemsstat som udgangspunkt for udstedelse.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag den 16. juni 2010.

14. Revision af den flerårige finansielle ramme (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er følgende mundtlige spørgsmål:

– mundtligt spørgsmål til Rådet af Reimer Böge for Budgetudvalget om revision af den flerårige finansielle
ramme for perioden 2007-2013 (O-0074/2010 – B7-0310/2010) og

– mundtligt spørgsmål til Kommissionen af Reimer Böge for Budgetudvalget om revision af den flerårige
finansielle ramme for perioden 2007-2013 (O-0075/2010 – B7-0311/2010).

Reimer Böge, spørger. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! På vegne af Budgetudvalget fremsætter
vi disse mundtlige spørgsmål til Kommissionen og Rådet vedrørende revisionen af den flerårige finansielle
ramme i en tid med utrolige økonomiske og EU-politiske udfordringer og i en tid, hvor der også sættes
spørgsmålstegn ved EU-projektets bæredygtighed. Vi fremsætter disse mundtlige spørgsmål, fordi de hænger
sammen med de fælles erklæringer og løfter, der blev fremsat i maj 2006 som en del af den interinstitutionelle
budgetaftale, der ikke længere ser ud til at være gældende. Det er i det mindste vores indtryk.

Derudover er der gennemførelsen af Lissabontraktaten med nye prioriteter for udenrigshandel, sport,
rumforskning, klimaændringer og energi for blot at nævne nogle få. Det betyder, at vi også må finde plads i
vores budget til disse nye prioriteringer. I artikel 311 bestemmes det udtrykkeligt, at Unionen tilvejebringer
de nødvendige midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik uden at stifte gæld.

Man kan sige, at erklæringen om budgetgennemgangen af 17. maj 2006 indeholder alt det, der er nødvendigt
for en grundig gennemgang af de beslutninger, der blev truffet dengang, og om nødvendigt for en revision
af disse samt en udtrykkelig forsikring om inddragelse af Parlamentet og dets deltagelse i proceduren for
udarbejdelse af en udtalelse i tilknytning hertil.

Som ordfører for spørgsmålet dengang må jeg i dag med skuffelse stille det spørgsmål i dag, om disse aftaler
og forpligtelser var ægte, eller om de blot var blålys helt fra starten, et blålys, der var nødvendigt for at nå
frem til en aftale med Rådet. Kommissær Lewandowski, tøver Kommissionen med analysen og de påtænkte
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forslag, blot fordi Rådet ikke ønsker at røre sig ud af stedet i dette spørgsmål? Kommissionen må beslutte,
om den ønsker at være på Rådets eller på Parlamentets side.

Hertil vil jeg gerne tilføje, at det klart fremgår af artikel 4 i den interinstitutionelle aftale, at ændres traktaten
i løbet af den flerårige finansielle ramme, med virkning for budgettet, foretages de tilpasninger af den flerårige
finansielle ramme og den interinstitutionelle aftale, der som følge heraf er nødvendige. Det er disse forpligtelser
begyndende med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og førnævnte prioriteter, der gør en revision nødvendig,
ikke blot en revision af teknisk karakter, men så absolut også en politisk revision af Budget IIV og den flerårige
finansielle ramme. Selv om de ikke alle behøver at blive gennemført det første år, vil de helt klart påvirke
den flerårige planlægning.

Her vil jeg gerne tilføje, at vi er krænkede over den beslutning, der truffet hurtigt i forbindelse med
stabiliseringsredningspakken, selv om den naturligvis var nødvendig, og der ikke var noget alternativ, men
samtidig har den til en vis grad behandlet Parlamentets rettigheder i budgetspørgsmål hensynsløst.
Kommissionen bør overveje, om den skal gøre brug af artikel 124, dvs. om den skal tage initiativ til at
tilrettelægge regelmæssige møder på højeste plan, mellem formændene for institutionerne som en del af
budgetproceduren for endelig at skabe fremskridt i forbindelse med disse følsomme emner. Vi bør også,
forhåbentlig inden eller under forligsproceduren, tale om revisionen af den flerårige finansielle ramme –
artikel 312 om godkendelsesproceduren – og den politiske revision af Budget IIV også i lyset af politisk
nødvendighed, om at foretage tilpasninger i overensstemmelse med Lissabontraktaten, om margener,
revisioner, fleksibilitet, politiske projekter for fremtiden såsom Galileo og ITER og Tjenesten for EU's Optræden
Udadtil for at definere projekter med europæisk merværdi, og hvor det er muligt at udvise mådehold
naturligvis.

I min tale her i dag må jeg spørge både Kommissionen og Rådet helt seriøst, om de mener, at alle disse aftaler
nu skal anses for at være værdiløse. Eller er de virkelig parate til at høre Parlamentet? Det er i Lissabontraktatens
interesse, at vi træffer alle de nødvendige foranstaltninger under proceduren for vedtagelse af den finansielle
ramme til at fremme godkendelse af denne retsakt. Jeg har ikke set nogen tegn herpå til dato, og derfor må
jeg stille følgende spørgsmål. Er Rådet og Kommissionen parate til, og mener de sig i stand til at revidere den
flerårige finansielle ramme og samtidig samarbejde med os og bringe den på linje med bestemmelserne i
Lissabontraktaten? Både Kommissionens og Rådets svar vil være afgørende for vores fremtidige samarbejde
om budgetspørgsmål i de kommende få år.

Luis Espadas Moncalvillo, formand for Rådet. – (ES) Fru formand! God eftermiddag. Jeg vil gerne takke
Parlamentets medlemmer for muligheden for at besvare deres spørgsmål om dette emne, der er så vigtigt.

Jeg må starte med at understrege, at der ikke blev indgået nogen aftale på Det Europæiske Råds møde i
december 2005 om, at den flerårige finansielle ramme skulle revideres. Kommissionen blev derimod anmodet
om at gennemføre en fuldstændig og indgående undersøgelse af alle komponenterne i EU's udgifter og
indtægter og så fremlægge en rapport herom. Det Europæiske Råd fastslog også, at beslutninger om alle
aspekter af rapporten skulle træffes på grundlag af selve rapporten, og at den ville blive taget i betragtning i
forbindelse med de indledende undersøgelser af de efterfølgende finansielle rammer.

Kommissionen har endnu ikke fremlagt denne undersøgelse. Rådet mener ikke, at der i øjeblikket findes et
enormt eller stort behov for at revidere den aktuelle flerårige finansielle ramme. Grunden hertil er først og
fremmest behovet for at overveje den budgetmæssige og makroøkonomiske situation, som medlemsstaterne
i øjeblikket kæmper sig igennem. Det er derfor Rådets holdning, at eventuelle nye behov skal finansieres ved
at prioritere eller omfordele de bevillinger, der allerede er afsat. Under alle omstændigheder kræver enhver
beslutning om revision af den flerårige finansielle ramme et forslag fra Kommissionen, og vi har ikke modtaget
dette forslag.

Alligevel står det klart, at en beslutning om at revidere den finansielle ramme naturligvis skulle vedtages i
overensstemmelse med traktaten, herunder artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til endnu en gang at redegøre for Rådets holdning, der indgår i
budgetretningslinjerne for 2011, som blev vedtaget den 16. marts og fremlagt for Parlamentet i forbindelse
med trepartsforhandlingerne den 25. marts i år. Rådet er navnlig enig med Kommissionen i, at
Lissabonlovgivingspakken skal være en teknisk øvelse og ikke kan betyde en ændring af indholdet af den
interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig finansiel forvaltning af 17. maj 2006.
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Jeg vil gerne understrege betydningen af, at Lissabonlovgivningspakken vedtages hurtigst muligt, så de nye
krav i den nye traktat kan gennemføres i lovgivningen uden unødvendige forsinkelser. Som en del af denne
proces er Rådet parat til at indlede forhandlinger med Parlamentet om Lissabonlovgivningspakken.

Jeg er glad for den mulighed, som dette spørgsmål har givet mig for at redegøre for Rådets holdning til dette
spørgsmål, og jeg vil med glæde besvare andre spørgsmål, som medlemmerne måtte stille.

Janusz Lewandowski, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg vil starte direkte med seriøse svar
på spørgsmålene, da det, når Reimer Böge stiller dem, er tilstrækkelig grund til at tage dem seriøst.

Med hensyn til spørgsmålet om revision af den finansielle ramme, har De nu fået udleveret rapporten om
den interinstitutionelle aftales funktion. Heri analyseres fleksibiliteten og margenerne – ikke som et mål i sig
selv, men i forbindelse med en eventuel ny udvikling.

Konklusionen er meget klar, nemlig at margenerne er meget snævre i næsten alle budgetposter. Vi kan ikke
forvente, at f.eks. post 2 (landbrug) skal opfylde ekstra behov, hver gang der er nye behov, der skal finansieres.
Kommissionen kan kun fremsætte forslag om revision af den finansielle ramme, når den kender de nøjagtige
behov, og de ikke kan finansieres på andre måder, hvilket endnu ikke er tilfældet. Selv med ITER har vi behov
for en forpligtelse til langsigtet finansiering af dette storstilede projekt.

Med hensyn til de konti, der anses for at være fremmende for 2020-strategien for grøn, intelligent og
integrerende vækst, har vi identificeret omkring 58 mia. EUR i budgetforslaget for 2011, hvilket svarer til,
at 40 % af budgettet er fremmende for de mål, der er opstillet i 2020-strategien.

Med hensyn til det andet spørgsmål om proceduren var det Kommissionens grundlæggende tanke at
harmonisere bestemmelserne i den aktuelle interinstitutionelle ramme med Lissabontraktatens nye rammer.
Målet var at bevare så megen kontinuitet som muligt og at foretage de få ændringer, der nødvendiggøres af
den nye traktat, men med den grundlæggende antagelse, at den samme grad af fleksibilitet og den samme
magtbalance mellem institutionerne skal bevares.

På baggrund af vores antagelser ved vi, hvad der mangler. Det udestående spørgsmål er den såkaldte "zero
zero free flexibility", der har været fremmende for forlig siden 2007. Alle, der deltog i forligsproceduren,
ved, at den var nødvendig, og derfor bør vi forsvare den. Det var bestemmelsen om, at Rådet træffer beslutning
med kvalificeret flertal om kompensation og revision, hvilket er sket ved flere lejligheder siden 2007. Jeg
mener ikke, at der er noget i den nye traktats ånd eller bogstav, der modsiger dette fleksibilitetsniveau, og vi
vil være meget fleksible, når det gælder den nye innovative udarbejdelse af denne fleksibilitetsartikel i den
flerårige finansielle ramme.

Den nye budgetgennemgang, der er forsinket, skulle frembyde en lejlighed til at leve op til den politiske
vision for fremtiden, som Reimer Böge så klart udtrykte det. Dette er vores kald, ikke rapporten om den
interinstitutionelle aftale, så vi håber, at vi kan leve op til Parlamentets forventninger og er som altid parate
til at samarbejde.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Fru formand! Jeg er klar over, at dette måske er ukorrekt af mig, men jeg er
bange for, at jeg har en bemærkning til forretningsordenen. For mig er fotografering i bund og grund en
behagelig fritidsaktivitet. Jeg undrer mig dog over, om denne nye praksis her i Parlamentet med at tage
fotografier af andre, særlig i det skjulte og bagfra, er passende.

Jeg ved, at brugen af skjulte kameraer har været almindelig praksis for Hans-Peter Martin listen. Fru formand,
kan De venligst redegøre for denne situation? Enhver, der gerne vil have et foto af mig, er velkommen til at
få det. Jeg vil gladelig sende dem et foto med e-mail. Men når jeg sidder her sammen med et medlem af
Martin-listen, finder jeg det umodent, når der tages billeder i det skjulte bagfra for at dokumentere dette
faktum. Fru formand, jeg vil gerne bede dem rette op på dette i fremtiden, da det er uværdigt for Parlamentet,
og jeg vil gerne bede Dem videregive min bemærkning.

Formanden. – Tak, hr. Obermayr. Vi har noteret Deres anmodning og vil give spørgsmålet videre til
behandling.

Marian-Jean Marinescu, for PPE-Gruppen. – (RO) Fru formand! Som hr. Böge sagde, forpligter
Lissabontraktaten EU til nye prioriteter. Det er derfor nødvendigt at sikre den finansiering, der er nødvendig
for at nå målene og gennemføre EU's politikker i denne forbindelse. Denne situation kræver naturligvis en
omfattende revision, der skal omfatte alle aspekter i tilknytning til EU's indtægter og udgifter, herunder
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tekniske og politiske tilpasninger af den flerårige finansielle ramme og den interinstitutionelle aftale samt
revision af visse budgetkonti, der er vedtaget frem til 2013.

Vi må dog ikke se bort fra den omstændighed, at vi befinder os midt i en økonomisk krise, og at vi skal bruge
alle tilgængelige ressourcer til at overvinde denne krise. Ud over den omfattende revision, der skal udføres
forsigtigt og grundigt, mener jeg, at der også er brug for en pragmatisk strategi for at lette de opgaver, der
ligger foran os, og for at hjælpe os til at komme hurtigere ud af denne periode. Som formanden for Rådet
mener jeg, at alle midler, der ikke er blevet brugt indtil nu, skal omfordeles til områder, der fremmer jobskabelse
og hjælper til at overvinde krisen. Der er ikke behov for supplerende midler. Det eneste, der er behov for, er
en omfordeling af de midler, der ikke er blevet udnyttet.

Inden for de europæiske programmer skal medlemsstaterne have mulighed for at overføre midler fra områder,
hvor der er utilstrækkelig efterspørgsel, til områder, hvor ansøgningerne har overskredet de tildelte ressourcer.
Derudover er forskellige initiativer blevet godkendt siden 2007 f.eks. Østpartnerskabet eller den fremtidige
Donaustrategi. Omfordeling af midler til disse instrumenter ville yde et væsentligt bidrag sammen med de
enkelte involverede medlemsstaters bidrag til lanceringen og gennemførelsen af projekter, der har altafgørende
betydning for landene i regionen, men ikke blot for dem.

Eider Gardiazábal Rubial, for S&D-Gruppen. – (ES) Fru formand! De forhandlinger, vi har deltaget i i
Parlamentet i de seneste måneder, har været af stor betydning.

Vi afgør intet mindre end EU's fremtid. Vi drøfter f.eks. Europa 2020-strategien, der skal forhindre os i at
sakke bagud med hensyn til forskning, udvikling og innovation, jobskabelse, konkurrenceevne på verdensplan
og miljø. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om Kommissionen og Rådet mener, at disse mål kan nås uden
en væsentlig forøgelse af EU's budget, eller om vi i stedet endnu en gang ikke kommer længere end til at
fremsætte erklæringer, der lyder godt.

Vi må heller ikke glemme – og vi har allerede mindet om det her – at Lissabontraktaten trådte i kraft for nogle
måneder siden, og at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil som følge heraf er blevet lanceret, hvilket også
indebærer en finansiel omkostning. Jeg vil gerne vide, hvordan vi skal finansiere den.

Jeg vil komme med et eksempel på, hvad jeg mener, vi ikke må gøre, og som jeg desværre har hørt her.
Kommissionen har f.eks. netop fremlagt et ændringsbudget til kompensation af de bananproducerende
lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet med 190 mio. EUR over fire år. Mener man virkelig, at opfyldelse af
denne forpligtelse skal ske på bekostning af andre former for hjælp til tredjelande? Skal vi virkelig finansiere
nye forpligtelser ved at skære i de forpligtelser, vi tidligere har indgået?

Jeg mener, at behovene er klare, og svarene burde også være det. Alligevel vil jeg bare for alle tilfældes skyld
minde om, hvad Rådet sagde, da det vedtog den aktuelle finansielle ramme, og jeg citerer den faktiske tekst:
"Det stigende tempo i globaliseringen og de hurtige teknologiske ændringer byder fortsat på nye muligheder
og nye udfordringer. Det Europæiske Råd er på denne baggrund enigt om, at EU bør foretage en omfattende
kritisk gennemgang af de finansielle rammer, der omfatter både indtægter og udgifter, for at støtte og fremme
modernisering på et løbende grundlag. Det Europæiske Råd opfordrer derfor Kommissionen til at foretage
en fuldstændig og vidtspændende revision, der omfatter alle aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles
landbrugspolitik, og af midlerne, herunder budgetkompensationen til UK, og aflægge rapport i 2008/2009".

Vi befinder os nu midt i 2010, og Parlamentet må stille de to andre institutioner et mundtligt spørgsmål for
at finde ud af, om de vil love op til den forpligtelse, de skulle have levet op til sidste år.

Det er allerede blevet sagt, og det kan på en måde være rigtigt, at vi befinder os i en vanskelig økonomisk
situation. Vi befinder os i en økonomisk krise, hvor størstedelen af landene skærer i deres budgetter, og det
vil blive opfattet som absurd at bede om flere penge til EU. Jeg vil dog gerne sige to ting om dette.

For det første foretager EU-medlemsstaterne nedskæringer for at nedbringe underskuddet, og Parlamentets
og EU's budgetter er ikke i underskud. De er rent faktisk ikke i underskud, fordi dette er et krav i traktaterne.

For det andet og nok så vigtigt, hvis vi virkelig tror på det europæiske projekt, og hvis vi ønsker fortsat at
være relevante, må vi handle nu. Der vil være vindere og tabere, og hvis vi ikke ønsker at tilhøre taberne, må
vi fastlægge en klar og ambitiøs strategi.

Jeg håber ikke, at dette ender med en hensigtserklæring, for det kan vi ikke tillade os.
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Anne E. Jensen, for ALDE-Gruppen. – Fru formand! Jeg vil godt starte med at minde Rådet om, at det var
Rådet, der fandt på, at vi skulle have denne midtvejsrevision. Det var Rådet, der forlangte, at vi her midt i
perioden skulle se på, om pengene eventuelt kunne bruges anderledes, om der kunne laves en revision af
midlerne. Nu siger Rådet: Det vil vi helst ikke snakke om. Bolden ligger hos Kommissionen. Og Kommissionen
siger: Jamen, vi har jo set på, hvad der er af midler, og hvad der er af fleksibilitet. Og jeg siger tak, hr.
Lewandowski, fordi vi har fået en udmærket rapport, der viser, at der stort set ikke er nogen fleksibilitet.

Så vi har faktisk brug for at tage os sammen og se på, hvad der er af muligheder. Ikke bare, hvad der er af
fleksibilitet, men er der nogen programmer, der ikke fungerer? Er der nogen besparelsesmuligheder? For det
var vel også det, Rådet tænkte på. Er der mulighed for at omprioritere? Vi tænker jo ikke kun på, at vi skal
bruge flere penge – vi tænker også på, at vi måske kan bruge pengene bedre. Det kunne jo også være en
mulighed. Skal vi ikke tage hul på den debat? Problemerne løser sig ikke nødvendigvis ved, at vi ikke taler
om dem. Det kunne måske være en god ide at tage fat på denne debat.

Jeg har undret mig over medlemslandenes vilje til her i den senere tid at bidrage uden om EU's budget. Jeg
var på besøg i Vigo i Fiskeriagenturet. Der har de chartret en båd til fiskerikontrol, og den er meget nødvendig.
Det vil medlemsstaterne gerne betale uden om budgettet. Det kræver bureaukrati, skal jeg hilse og sige, for
sådan et lille agentur at hente pengene ind fra 27 medlemslande. Det er altså ikke den rigtige vej at gå. Vi er
nødt til at få hovedet ud af busken. Vi er nødt til at få en ærlig debat om dette spørgsmål og se på, hvordan
vi kan løse problemerne.

Helga Trüpel, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. Lewandowski, hr. Espadas Moncalvillo! Jeg
er skuffet over såvel den spanske formand for Rådets og kommissær Lewandowskis svar her i dag.

De lader her sorteper gå videre. Hr. Espadas Moncalvillo siger ja, vi har brug for, at Kommissionen udarbejder
noget. Så siger kommissær Lewandowski med rette, at vi har behov for en politisk vision for EU's fremtid,
og alligevel siger han ikke noget om, hvordan den kunne se ud. I dag sagde han blot igen, at ja, vi må tale om
det, og vi vil fremlægge et dokument. Kommissionen og Rådet har haft mange år til at skabe fremskridt i
tilknytning til dette politiske initiativ. Må jeg minde om, at det i 2006, da flertallet i Parlamentet vedtog den
aktuelle finansielle ramme, skete på den betingelse, at der ville blive gennemført en midtvejsrevision, og at
alle indtægter og udgifter ville blive undersøgt. Den østrigske kansler Schüssel sagde ved denne lejlighed
følgende: "Hvis vi ikke når frem til et nyt system, vil vi komme op at skændes, når den næste finansielle
ramme kommer". Vi må sætte en stopper for den britiske rabat, og vi må virkelig finde ud af, hvor vi står,
når det gælder vores politiske mål, men vi er naturligvis nødt til at nå til enighed om et budget. Indtil nu er
denne aktion ikke blevet gennemført, og det beklager jeg dybt. Det, der virkelig er behov for, er en debat om
finansieringskilderne til EU's budget. Har vi f.eks. ikke behov for en CO2-afgift og afgiften på finansielle
transaktioner, netop så vi kan forhindre, at vores borgere pålægges en ny skattebyrde, samtidig med at der
fastsættes et gennemsigtigt grundlag for det europæiske budget?

Med hensyn til indtægter siger alle, at vi ganske enkelt ikke kan fortsætte med landbrugspolitikken, særlig
efter sundhedstjekket, og at den skal være mere miljøvenlig og bæredygtig. Der er endnu ikke nævnt nogen
forslag. Med hensyn til strukturfondene er det, når vi taler klimapolitik åbenlyst, at vi også må ændre vores
strukturpolitik, og at den skal blive mere bæredygtig, hvis vi seriøst skal gennemføre vores fælles mål for
klimaændringer.

Det samme gælder alle vores uddannelsespolitiske mål, hvilket betyder Europa 2020-strategien. Men se på
vores forskningspolitik. Hvis vi ønsker at fremme vores europæiske talentmasse på en anden måde og
investere mere i intelligens og uddannelse, så skal det afspejles i den kommende finansielle ramme. Hvis vi
ønsker at spille en ansvarlig rolle i udenrigspolitikken og i kriseforebyggelse, skal dette også afspejles i det
europæiske budget. Vi er alle nu klar over, at medlemsstaterne har ansvaret for at nedbringe deres gæld, så
må vi have en europæisk forståelse for vores fælles globale interesser i verden, og det skal afspejles i vores
kommende finansielle perspektiver. Vi bør ikke spilde mere tid, for vi har allerede spildt år på de gamle
strukturer. Derfor er det nødvendigt, at denne revision hurtigt bliver iværksat, så vi virkelig kan påvise nye
prioriteter.

Jacek Włosowicz, for ECR-Gruppen. – (PL) Fru formand! Budgetoverslaget for 2007-2013, som Parlamentet
vedtog i 2006, er uden tvivl en succes for hele Unionen. Jeg siger succes, fordi en finansiel ramme fastsat for
seks år er et nyt skridt i retning af endnu større integration af de enkelte medlemsstater. Jeg behøver ikke
minde alle her om samhørighedspolitikkens betydning – særlig hvad angår EU's indre anliggender – som i
vid udstrækning bidrager til at hæve levestandarden, særlig i de 12 nyeste medlemsstater. Vi må naturligvis
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heller ikke glemme de midler, der er afsat til udvikling af den europæiske økonomis konkurrenceevne, eller
de finansielle ressourcer, der udbetales til landmændene.

Der er på det seneste blevet sagt mere og mere om at afsætte flere ressourcer til bl.a. at sætte skub i innovation
og udvikling af grønne teknologier. Dette er utvivlsomt vigtige spørgsmål for Unionens økonomi, navnlig
i krisetider. Sådanne meddelelser forårsager dog den største bekymring i lande som Polen, fordi der er en
reel fare for, at de ressourcer, der er tilgængelige for samhørighedspolitikken, vil blive reduceret, mens
samhørighedspolitikken i princippet er et af de grundlæggende elementer i EU. Derfor bør vi gøre alt for at
sikre, at Unionens politik ikke mister sit vigtigste træk.

Samtidig med at vi respekterer og forstår forskellene mellem regionerne, må vi af alle kræfter bestræbe os
på at fjerne negative kontraster og store sociale uligheder. Kun et Europa med lige muligheder vil blive
respekteret på den internationale scene og blive en vigtig partner for de vigtigste politiske og økonomiske
magter i dagens verden.

Jeg har derfor et spørgsmål. Er det muligt, at revisionen af den flerårige finansielle ramme under indflydelse
af de aktuelle finansielle og økonomiske problemer kan søge at bryde et af de grundlæggende principper for
europæisk solidaritet og ramme de medlemsstater, der har deltaget kortest tid i Unionens strukturer?

Marta Andreasen, for EFD-Gruppen. – (EN) Fru formand! Revisionen af den flerårige finansielle ramme
kommer på et tidspunkt med alvorlig økonomisk og finansiel krise i Europa. Vi befinder os derfor ikke i en
situation, hvor vi kan dække kravene i Lissabontraktaten og i Europa 2020-strategien.

Kommissionens formand har fremsat en dramatisk erklæring om, at demokratiet vil kunne forsvinde i
Grækenland, Spanien og Portugal, medmindre der straks træffes foranstaltninger til at håndtere gældskrisen.
Er der nogen, der tror, at disse lande er i stand til at finansiere en stigning i EU's budget? Er der nogen, der
tror, at resten af medlemsstaterne kan redde disse lande og desuden finansiere en stigning af EU's budget?
Svaret på begge spørgsmål er "nej". Der skal træffes nogle vanskelige valg på dette punkt for at muliggøre
en reduktion af EU's budget. Tiden er nu inde til at fjerne programmer, der ikke har vist sig at være effektive,
og der er mange af dem i det aktuelle EU-budget.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Fru formand! For et stykke tid siden stilede jeg skriftlige spørgsmål til
Rådet og Kommissionen om forordningen og den flerårige finansielle ramme. Disse vedrørte navnlig den
foreslåede artikel 8, stk. 3, i denne forordning og EF-Domstolens dom af 6. maj 2008 i sag C-133/06. Rådet
sagde, at det fortsat arbejdede på forordningen, så jeg vil gerne vide, om det nu har vedtaget en holdning til
artikel 8, stk. 3.

Kommissionen siger på den anden side, at forordningen og dermed artikel 8, stk. 3, ikke har et andet
retsgrundlag, og den henviser i denne forbindelse til artikel 312 i Lissabontraktaten. Kan Kommissionen
gøre nærmere rede herfor? Når alt kommer til alt, har den ikke haft held til at overbevise mig. For mit
vedkommende er der helt klart et andet retsgrundlag, da der ikke nævnes noget om enstemmighed i Rådet,
som det kræves i henhold til artikel 312, stk. 2. Som jeg ser det, indføres der en ulovlig beslutningsproces,
som Domstolen forbød i førnævnte dom. Derudover vil jeg gerne understrege, at overgangsbestemmelsen
i artikel 312, stk. 2, under alle omstændigheder blev blokeret af det nederlandske parlament i november
2009 og ikke er en mulighed.

Salvador Garriga Polledo (PPE). – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne byde Rådet og Kommissionen velkommen.

Vi vil ændre fokus nu. I budgetudkastet for 2011 taler 2020-strategien om omkring 58 mia. EUR eller
omkring 40 % til finansiering af syv flagskibe, som Kommissionen kalder dem. I budgetudkastet for 2011
taler den imidlertid om 85 % til samhørigheds- og naturressourcer.

I 2020-strategien, som den kommer til udtryk i budgetudkastet for 2011, nævner Kommissionen ikke på
noget tidspunkt ordet "samhørighed" eller ordet "landbrug". Dette betyder, at der vil være grå områder og
overlapninger i budgettet, for jeg er sikker på, at alle mener, at samhørigheds- og landbrugspolitikkerne skal
indgå i 2020-strategien. Dette vil medføre spændinger mellem medlemsstaterne og vil, som det har gjort
indtil nu, indebære uofficielle forslag, der pludselig dukker op, kritiseres og så gemmes væk for aldrig at blive
nævnt igen.

Hr. kommissær, Rådet har også indgået nye forpligtelser uden for den aktuelle flerårige finansielle ramme
såsom "fødevarefaciliteten", Galileo, det økonomiske genopretningsprogram, den internationale termonukleare
forsøgsreaktor, finansielt tilsyn og den finansielle stabiliseringsplan, som fører os langt væk fra den flerårige
finansielle ramme, som vi vedtog i 2005.
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Vi må først have klarlagt, om det vil være muligt at finansiere alle disse flagskibe, uden at det går ud over
landbrugs- og samhørighedspolitikken, og om vi vil være tvunget til at foretage nedskæringer i de traditionelle
politikker for at finansiere de nye prioriteter, som Rådet har forelagt for os. Det særlige udvalg for den
kommende flerårige finansielle ramme vil påbegynde sit arbejde i juli.

Hr. kommissær, vi har brug for denne revision, der – som jeg sagde til en kollega, der har forladt lokalet –
ikke nødvendigvis indebærer en forøgelse af de nødvendige ressourcer, men muligvis en omorganisering af
dem. Hr. kommissær, vi har brug for denne revision netop for, at dette særlige udvalg kan blive oprettet
samtidig med, at vi forbereder denne finansielle revision.

Andrea Cozzolino (S&D). – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Den økonomiske, sociale og finansielle
krise i de seneste måneder og år, den nye Lissabontraktat med dens nye beføjelser og den udfordring, vi har
givet os selv med Europa 2020, kræver mobilisering af omfattende nye finansielle ressourcer.

Det paradoks, vi er vidner til, herunder under denne forhandling, er, at både Kommissionen og Rådet i
øjeblikket er tavse og ude af stand til at træffe beslutninger og foretage valg. Men vi ved, at hvis vi ønsker at
komme ud af denne vanskelige økonomiske og sociale situation, hvis vi ønsker at tage de store miljøspørgsmål,
udviklingen af samhørighedspolitikken og landbruget i de kommende år op, så må vi investere kraftigere i
Europa og Europas funktion og dermed dets vigtigste funktion, dvs. dets budget.

Derfor må vi ikke være bange for, selv i en tid med budgetmæssige begrænsninger, at drøfte tanken om
kraftigere investering i ressourcer og for at have styrken og evnen til at udvikle debatten og drøftelserne om
håndtering af spørgsmålet om øgede ressourcer og af spørgsmålet om en mere effektiv og fleksibel udnyttelse
af ressourcerne. Det er den udfordring, vi står over for.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Fru formand! Der er et presserende behov for denne revision. Det er nogle
få år for sent, og på grund af denne forsinkelse bliver Kommissionen naturligvis fanget af den ene politiske
virkelighed efter den anden. Disse ændringer, der blev indvarslet med Lissabontraktaten, skal naturligvis nu
ses i lyset af den finansielle og økonomiske krise.

Når kommissæren gentagne gange siger, at vi nu skal fastsætte politiske mål og prioriteter, kan jeg fortælle
ham, hvad vores prioritet efter min mening bør være. Den ligger i besparelse, navnlig besparelse på de
administrative omkostninger under kapitel 5.

Vi har en situation, hvor vi ikke kender det nøjagtige omfang af EU's administrative udgifter. EU-agenturernes
administrative udgifter, de decentraliserede agenturer, er ikke omfattet af kapitel 5. Det bringer mig til mit
spørgsmål, nemlig hvad kommissæren har tænkt sig at gøre for at sikre, at vi endelig kan opnå
gennemsigtighed i vores administrative udgifter? Hvad agter kommissæren specifikt at gøre for at sikre, at
udgifterne nedbringes drastisk?

José Manuel Fernandes (PPE). – (PT) Fru formand! I beslutningen om budgettet for indeværende år godkendte
Parlamentet muligheden for at udvide den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 til 2015-2016. Vi er
alle klar over, at medlemsstaterne, når de søger at bringe underskuddet under kontrol og nedbringe den
offentlige gæld, skærer ned i investeringerne. Dette betyder, at anvendelsen af EU-midler vil blive yderligere
forsinket. Disse ressourcer er imidlertid vigtige for social, økonomisk og territorial samhørighed.

Er Kommissionen og Rådet derfor villige til ligesom Parlamentet at forlænge den flerårige finansielle ramme
til 2015-2016? De udfordringer, som globaliseringen medfører, den aldrende befolkning og klimaændringerne
skal overvindes. Med gennemførelsen af 2020-strategien er jeg sikker på, at vi vil træffe det rigtige valg og
forsvare beskæftigelsen, livskvaliteten og vores sociale model. Men hvis vi skal klare disse investeringer,
hvordan kan vi så øge EU's budget? I 2009 var overskuddet over 2,2 mia. EUR. Kan Kommissionen og Rådet
acceptere, at dette overskud på EU's budget anvendes til at styrke det kommende års budget eller til at oprette
en fond til finansiering af EU's prioriteter?

Hvordan vil de samarbejde med Parlamentet i forbindelse med fastsættelsen af EU-prioriteter? De slår til lyd
for en klar forøgelse af EU's prioriteter, så vi på en gennemsigtig og mindelig måde kan beslutte, hvad vi
ønsker at støtte rent konkret og med finansiel støtte, og hvad vi støtter ud fra et rent politisk synspunkt, men
vil dette have nogen indflydelse på budgettet?

Estelle Grelier (S&D). – (FR) Fru formand, hr. kommissær! Det er en skam, at det europæiske budget, som
skulle være symbolet på solidaritet og viljen til at handle i fællesskab, er blevet et ufleksibelt redskab, som
borgerne ikke forstår, som ikke lever op til det europæiske samfunds forventninger, og som ikke kan anvendes
til at bekæmpe de sociale eftervirkninger af krisen.
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Ud fra dette synspunkt går der ikke en dag, uden at medierne eller højtstående politikere taler om behovet
for et stærkere europæisk budget. Spændingen stiger mellem indtægter, der er for beskedne, for afhængige
af bidrag fra medlemsstaterne, og de penge, som Unionen har behov for for at kickstarte væksten. I
budgetudkastet for 2011 fremlægger Kommissionen ganske enkelt en manøvremargen på 50 mio. EUR til
støtte til nye projekter med tilknytning til beskæftigelse og virksomhedernes konkurrenceevne, der er
topprioriteter. Revisionen af den finansielle ramme er derfor en alvorlig udfordring for Unionens fremtid,
hvis vi ønsker at gøre den til en reel politisk og økonomisk leder og først og fremmest en aktør, der er tættere
på sine borgere på et tidspunkt, hvor næsten 25 mio. af dem er ramt af arbejdsløshed.

Lambert van Nistelrooij (PPE). – (NL) Fru formand! Forhandlingen i forlængelse af hr. Böges spørgsmål
har egentlig ikke båret nogen frugt. Den planlagte midtvejsrevision er ikke blevet gennemført, og derudover
er det yderst lidt, der loves nu. På denne baggrund må også Parlamentet deltage i styringen af tingene. Jeg vil
gerne fremsætte tre forslag.

For det første er der ingen nye midler, vi må ganske enkelt omprioritere inden for budgetterne. Vi må se
grundigt på, hvor de store penge kan findes inden for landbruget og Samhørighedsfonden, og fokusere meget
mere på de nødvendige aspekter såsom aftalerne om EU 2020-strategien.

For det andet skal der indføres større fleksibilitet, som kommissæren allerede har fremført. Uden fleksibilitet
kunne vi aldrig have rejst midlerne til genopretningsplanen i forbindelse med krisen. Vi må intensivere
søgningen efter alle de områder, hvor der fortsat er et spillerum, efter muligheder for at anvende midlerne
på en anden måde.

For det tredje skal vi innovere. Et eksempel er overførslen af midler fra syvende rammeprogram til Den
Europæiske Investeringsbank. Disse midler blev så anvendt til at yde efterstillede lån til erhvervslivet og
universiteter, hvorved investeringerne i de kommende år på dette tidspunkt af krisen fik et enormt
vitamintilskud.

Jeg vil gerne vide, hvad strategien er i denne forbindelse, hvordan der skabes forbindelse mellem substansen
og midlerne. Til slut blot en tanke. Måske kunne man gå ind på de tanker, der så ofte er kommet til udtryk
her i Parlamentet.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke min kollega, hr. Böge, for disse spørgsmål
og denne forhandling om budgettet.

Tidligere i dag stemte vi om budgettet for 2011, og vi ved alle, hvor vanskeligt det var at manøvrere inden
for de meget snævre margener i budgettet. Vi ved også, at vi skulle foretage en midtvejsrevision af budgettet.
Med hensyn til det uformelle dokument fra Kommissionen, som jeg har læst, vil jeg gerne spørge om, hvilken
status det har nu. Jeg ved, det ligger lidt uden for emnet, men fastholder Kommissionen fortsat nogle af
tankerne heri til yderligere drøftelse? Jeg er navnlig bekymret over holdningerne til landbruget og ethvert
forsøg på at gennationalisere denne politik.

Andre har naturligvis drøftet virkeligheden for medlemsstaternes budgetter og medlemsstaternes regeringer
og problemet med at søge efter yderligere midler, når alle medlemsstaterne har finansielle og økonomiske
problemer. Hvis vi skal have mere Europa, er der imidlertid behov for flere ressourcer. Jeg mener, at et af de
største problemer, vi har her i Parlamentet, er, at vi ikke har kommunikeret værdien af et EU-budget, og hvad
det betyder, tilstrækkeligt.

Som man vil huske – og jeg taler her igen om dagens afstemninger – stemte vi om globaliseringsfonden. Når
borgerne har problemer, uanset om det skyldes oversvømmelser eller en jobkrise, vender de sig mod EU for
støtte, og de vender sig mod EU for budgetstøtte. Dette tilfører EU solidaritet, som er noget man ikke kan
sætte en pris på. Jeg tror, vi skal være opmærksomme på dette.

Hvis vi fortsætter med at måle og tælle euro frem for at se på, hvad vi forsøger at skabe i EU, så tror jeg, at vi
vil begrænse vores vision for fremtiden for det, vi alle har kært i EU. Når det er sagt, er analogien med en
lagkage måske passende her – at folk ser på EU-budgettet som en lagkage. Hvis vi stiller større krav til det,
skal vi skære den i mindre stykker, hvis vi ikke øger ressourcerne.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Fru formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Revisionen af den flerårige finansielle ramme er en proces, der er vigtig for Unionens fremtid.

I henhold til EU-traktaten overføres en række nye ansvarsområder til EU-plan, og disse ansvarsområder
kræver ressourcer. I lyset af den aktuelle flerårige finansielle ramme og de snævrere margener under de
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forskellige kapitler, mener jeg dog ikke, at vi vil være i stand til at finansiere de nye ansvarsområder, der er
omhandlet i traktaten.

I en økonomisk krise som den, vi oplever i øjeblikket, er det usandsynligt, at medlemsstaterne vil øge deres
bidrag, men vi kan revidere de aktuelle økonomiske rammer. Det betyder, at vi kan se på, hvordan vi bedst
udnytter de ressourcer, vi har til rådighed. I denne sammenhæng skal vi genbehandle den nye flerårige
finansielle ramme, fordi den alternative mulighed, der går ud på at begrave hovedet i sandet og lade som om,
vi ikke kan se problemet, ikke forekommer mig at være den bedste strategi til håndtering af dette spørgsmål.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Fru formand! Kommissæren har ret, når han siger, at den flerårige
finansielle ramme 2007-2013 og revisionen af den skal indebære en politisk vision, og vi må have modet
til at tage denne nye politiske vision til os. EU 2020-strategien skal udgøre grundlaget for revision af den
flerårige finansielle ramme og for de fremtidige finansielle perspektiver.

Desværre har den økonomiske og finansielle krise indflydelse på såvel EU-budgettet som de nationale
budgetter. Vi har også brug for løsninger til håndtering af den sociale krise, der har udviklet sig som følge af
den økonomiske og finansielle krise. Midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme udgør en god
platform for EU's økonomiske genopretning.

Jeg vil navnlig gerne nævne udvikling af transportinfrastrukturen og energieffektivitet i bygninger. Så sent
som i april 2009 ændrede vi forordningen, så alle medlemsstater nyder godt af en sats på 4 % af
EFRU-tildelingen, som skal anvendes til energieffektivitet i boliger og til opførelse af socialt boligbyggeri.
Har Kommissionen indledt tilpasningen af de operationelle programmer sammen med medlemsstaterne for
at tilpasse dem og øge absorptionsgraden for europæiske midler?

Edit Herczog (S&D). – (EN) Fru formand! Mener kommissæren, at Lissabontraktaten er det største politiske
resultat for Parlamentet? Det gør jeg. Mener kommissæren, at Lissabontraktatens nye kompetencer er vores
bedste muligheder for at modernisere vores økonomi? Det gør jeg. Mener kommissæren, at dette er vejen
frem, hvis vi skal opnå job og vækst? Det gør jeg. Hvis kommissærens svar er det samme "ja" som mit, så må
han være enig i, at forvaltning af den mere generelle finansielle ramme og tildeling af finansielle midler til
realisering af de mål, der er fastlagt i Lissabontraktaten, må have højeste prioritet for Parlamentet og også
for Rådet og Kommissionen.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg mener, at kommissæren fra starten sagde, at vi måtte tage ved
lære af finanskrisen og træffe foranstaltninger til at sikre, at det ikke sker igen, og han havde ret.

Han havde helt ret heri, og Lissabontraktaten giver os naturligvis en stærkere kontrol over de situationer,
for den lære, der virkelig skal drages af den seneste fortid, er, at politikken og politikerne ikke havde kontrol,
at vi tillod bankfolk, reguleringsorganer og kreditvurderingsbureauer at gøre, som de ønskede, og vi ser nu,
hvor dette har bragt os hen.

Vi må sikre, at det aldrig sker igen, og vi som politikere navnlig her i EU må tage kontrol, fordi det er meningen,
at vi skal have kontrol, og alle andre skal indordne sig dette, overholde lovgivningen og sikre, at der udøves
en ordentlig praksis hver dag.

Luis Espadas Moncalvillo, formand for Rådet. – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne svare på nogle af indlæggene.
Ikke dem alle, for der har været mange, men jeg vil gerne besvare nogle af dem kort.

Til hr. Lewandowski vil jeg især gerne give udtryk for min enighed i hans ønske om, at alle de tilgængelige
ressourcer i denne tid med økonomisk usikkerhed og vanskeligheder bør anvendes af medlemsstaterne og
EU selv til bekæmpelse af arbejdsløshed og til at komme ud af krisen så hurtigt som muligt.

Jeg vil gerne sige til hr. Marinesci, at det rent faktisk blev aftalt i Rådets retningslinjer, at en styrkelse af
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ikke ville resultere i højere omkostninger. Med andre ord bør den ikke
under nogen omstændigheder medføre større udgifter og der skal ikke afsættes flere ressourcer til dette
formål, men der bør snarere opretholdes budgetmæssig neutralitet.

Til fru Gardiazábal Rubial vil jeg gerne sige, at den nuværende budgetramme indeholder tilstrækkelige
fleksibilitetsmekanismer til at dække nogle af de initiativer, hun foreslår, og at EU's budget ikke er i underskud,
men naturligvis modtager bidrag fra medlemsstaterne, særlig fra bruttonationalproduktet. Det er nemt at
forestille sig, at en mere intensiv udnyttelse af denne ressource ville forværre de enkelte medlemsstaters
situation, der som bekendt er meget vanskelig i øjeblikket. Anvendelse af denne kanal til at øge EU's budget
ville derfor være i strid med denne krisesituation, som vi oplever.
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Denne grundlæggende holdning betyder dog ikke, at der ikke kan overvejes en revision, hvis særlige
omstændigheder gør sig gældende eller opstår, som det tidligere er sket ved adskillige lejligheder i denne
planlægningsperiode. Dette kan dog kun ske, hvis andre finansieringsmuligheder er blevet overvejet.

Jeg vil gerne sige til fru Trüpel, at det meget vel kan tolkes eksternt sådan, at Kommissionen antyder, at Rådet
ikke er nøjagtig omkring behovet eller den vej, der skal følges for at ændre den finansielle ramme, og at Rådet
til gengæld anmoder om et dokument, der kan fungere som platform for lancering af denne revision.
Sandheden er dog, at vi alle som tidligere nævnt befinder os i en meget kompliceret makroøkonomisk
situation, som kræver to ting, nemlig for det første, at en løsning af problemerne på nationalt plan prioriteres,
og for det andet opretholdelse af EU's indsats, som den ser ud nu inden for den aktuelle finansielle ramme
uden ændringer, indtil vi har en tilstrækkeligt dokumenteret og vedtaget undersøgelse.

Jeg vil gerne understrege over for hr. Wlosowicz, at jeg støtter ham i hans forsvar for samhørighedspolitikken.
Rådet har altid forsvaret denne politik som selve billedet på EU og en platform for realisering af de
konvergensmål, som EU har fastsat for sig selv. Det skal derfor slås fast, at Rådet altid vil støtte denne politik
fuldt ud.

Jeg vil gerne sige til fru Andreasen, at jeg er enig med hende i, at det i den aktuelle situation ikke er muligt at
øge EU's ressourcer. Derfor skal vi, som jeg sagde i min første tale, anvende disse ressourcer ved at prioritere
og omfordele tildelingerne for at gøre udgifterne mere effektive, og så vi kan nå vores mål på den mest
intelligente måde.

Dette betyder på ingen måde, at der er en risiko for, at demokratiet går tabt i nogen af de lande, hun nævnte,
og jeg mener derfor, at vi bør fjerne muligheden for, at dette sker, selv om det er en fjern mulighed.

Til hr. van der Stoep vil jeg gerne sige, at vi vil foreslå, at muligheden for fleksibilitet i forordningen om den
finansielle ramme undersøges.

Til hr. Cozzolino vil jeg gerne sige, at min holdning er den samme, som jeg tidligere har givet udtryk for,
nemlig at det i den aktuelle situation vil være vanskeligt for medlemsstaterne, som udfolder enorme
bestræbelser på at nedbringe underskuddet, at betale flere ressourcer til EU's budget.

Jeg vil gerne sige til hr. Ehrenhausser, at vi så vidt muligt vil prioritere og omfordele kapitel 5 og nedbringe
dets størrelse eller tildeling, forudsat at dette ikke påvirker kontrollen med eller en intelligent og effektiv
tildeling af udgifter i negativ retning. Denne foranstaltning udgør derfor en del af den generelle udvikling i
retning af fleksibilitet og prioritering, som jeg talte om tidligere.

Jeg må sige til hr. Fernandes, at vi under ingen omstændigheder overvejer at udskyde den flerårige finansielle
ramme. Tværtimod skrider tingene frem på normal vis, og den nye finansielle ramme vil blive vedtaget til
tiden.

Jeg må sige det samme til fru McGuinness, nemlig at det ikke er muligt at tildele flere ressourcer i øjeblikket
på grund af manglerne, forværringen af den økonomiske situation og de problemer, som mange lande
oplever, og vi må derfor finde ud af anvende disse ressourcer bedre.

Jeg vil også gerne sige som svar til en anden taler, at EU-budgettet er blevet tilpasset som følge af krisen, og
at det ikke har været stagneret i forhold til denne nye situation, der er opstået i de seneste to år, og det har
også afspejlet de sociale udfordringer, der er opstået. Det er f.eks. det, der skete med den økonomiske
genopretningsplan.

Endelig vil jeg videregive resten af parlamentsmedlemmernes bemærkninger til Rådet, og jeg vil gerne takke
dem personligt også på Rådets vegne for deres indlæg.

Janusz Lewandowski, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke
parlamentsmedlemmerne for deres indlæg. Når jeg lytter til deres bemærkninger, hører jeg en klar stemme
til fordel for en revision, som efter deres mening betyder nye midler til finansiering af nye udfordringer. På
den anden side kan jeg også høre, at der er bekymring over følgerne af den aktuelle finanskrise, som
gennemtvinger store nedskæringer i de offentlige udgifter i medlemsstaterne.

Der er mange spørgsmål til revisionen – der ikke længere er en midtvejsrevision, da den er forsinket efter
aftale med de to grene af budgetmyndigheden. Den vil komme i september og vil omfatte kvantificering af
nye egne indtægter og mulige kandidater til erstatning for de nationale bidrag, der hidtil har været
dominerende. Det vil ikke så meget være en teknisk rapport som en politisk rapport, som også vedrører
følgerne af Lissabontraktaten, som har en stærk støtte i fru Herczog. Jeg mener ikke, at Lissabontraktaten
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kun skal knyttes sammen med ekstra administrative udgifter – som det er tilfældet nu – og at den skal bevise,
at der er tale om merværdi ikke blot med hensyn til nye poster og nye former for administrative udgifter,
som skatteyderne i EU normalt bryder sig mindst om.

Hvad angår artikel 8, stk. 3, som Rådet har slettet, går vi ind for fleksibilitet i en eller anden form. Dette er
den klare konklusion af vores forlig siden 2007. Hr. Garriga Polledo nævnte adskillige store udfordringer.
Det handler ikke om tilsynsagenturerne, men hovedsageligt om ITER, Galileo og andre storstilede projekter,
som det er vanskeligt at placere inden for den eksisterende flerårige ramme. Vi har dog kvantificeringer. For
ITER er det meget klart, at den vil komme i 2012-13. Vi har dog behov for en langsigtet forpligtelse, før vi
budgetterer med dette behov for at finde en løsning.

Med hensyn til administration kan jeg ikke love hr. Ehrenhauser fuldstændige svar vedrørende
gennemsigtighed, men jeg kan love, at vi i Kommissionen tager nulvækst meget seriøst. Der vil ikke komme
nye poster før i 2013. Det er min opfattelse af den selvbeherskelse, der er nødvendig i krisetider. Jeg kan ikke
svare fuldt ud på spørgsmålene om, hvordan vi håndterer overskuddene under den nuværende ordning, men
det kan være et bidrag til drøftelserne om reglerne for det kommende finansielle overslag.

Fru McGuinness spurgte om det uformelle dokument. Det er allerede glemt, passé, ikkeeksisterende! Der vil
blive fremlagt nye dokumenter i oktober eller november om de to store udgiftsområder – samhørighed og
den fælles landbrugspolitik – og de skulle være af en anden karakter end det dokument, der blev lækket, det
såkaldte uformelle dokument.

Jeg ser frem til at samarbejde om de kommende skridt. Tidsplanen er meget klar, idet afstemningen om
Lissabonpakken vil finde sted i november i Parlamentet og muligvis vil kulminere med forlig. Det vil sige
afstemning i oktober og forlig i november.

Reimer Böge, spørger. – (DE) Fru formand! Jeg beklager, men da vi har nogle minutter før næste punkt på
dagsordenen, vil jeg gerne fremsætte to afsluttende bemærkninger.

Ud fra nogle af de argumenter, som formanden for Rådet har fremført, har jeg har forståelse for
medlemsstaternes vanskelige situation. Rådets svar afspejler dog stadig ikke fuldt ud de behov og
budgetmæssige udfordringer, som EU generelt står over for, og heller ikke dets fremtidige retning. Derfor
må vi samarbejde.

Jeg udleder af kommissærens svar, at han har åbnet en dør på klem for yderligere forhandlinger, og vi vil nu
forsøge at få en fod i døren. Budgetudvalget vil derfor fremlægge en interimsbetænkning om proceduren for
godkendelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme i henhold til forretningsordenens artikel 81, så
plenarforsamlingen gives et forhandlingsmandat til yderligere forhandlinger i september.

Forhandlingen er afsluttet (forretningsordenens artikel 149).

Georgios Stavrakakis (S&D), skriftlig. – (EL) Fru formand! I Lissabontraktaten fastsættes nye prioriteter for
EU, mens EU 2020-strategien indeholder ambitiøse mål inden for sektorer, der er afgørende for EU's fremtid,
hvilket ændrer de data, som den aktuelle flerårige finansielle ramme er baseret på. Vigtigere endnu har følgerne
af den seneste økonomiske krise, som vi endnu ikke har forstået fuldt ud, og som fortsat bliver større, vist,
at de udfordringer, vi skal reagere på, ændrer sig drastisk fra år til år og kræver tilpasninger på mange niveauer,
hvis vores politikker skal være effektive. Vi ved imidlertid alle, at alle nye politikker, initiativer og programmer
udviklet af EU ikke kan gennemføres uden de nødvendige midler. Margenerne i den aktuelle flerårige finansielle
ramme er meget snævre, jeg vil endog sige kvælende, og de giver ingen manøvremargen i de kommende år.
F.eks. kan uforudsete krav ikke imødekommes under margenerne i kapitel 1a og 4. Der er derfor et presserende
behov for revision af den aktuelle flerårige finansielle ramme for at indføre bestemmelser om de nødvendige
ressourcer, der vil gøre det muligt for EU at leve op til sine forpligtelser og reagere på de europæiske borgeres
voksende krav. Når vi spilder tiden, spilder vi muligheder.

(Mødet udsat kl. 18.55 og genoptaget kl. 19.05)

Skriftlige erklæringer
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FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
Næstformand

15. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Formanden. – Det næste punkt på dagsordenen er spørgetiden (B7-0307/2010).

Følgende spørgsmål er stilet til Kommissionen.

Del et

Spørgsmål 20 af Laima Liucija Andrikienė (H-0291/10)

Om: Forløbet og resultaterne af lokalvalgene i Belarus

Belarus afholdt valg til sine lokale råd i slutningen af april 2010. Der var en række meldinger om krænkelser
af de demokratiske valgprincipper og -procedurer. Selv om mere end 21 000 pladser i de lokale råd skulle
besættes, var der kun omkring 360 kandidater fra oppositionen, der konkurrerede mod de regeringsvenlige
kandidater.

Hvad er Kommissionens holdning til de ovennævnte valg? Er der sket nogen forbedring med hensyn til
demokratiske normer i forhold til tidligere valg? Hvad er Kommissionens holdning til de vedvarende
krænkelser af menneskerettighederne i landet? Hvordan vurderer Kommissionen den politiske situation og
menneskerettighedssituationen i Belarus i perioden op til præsidentvalget i 2011?

Štefan Füle, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Lad mig som svar på det vigtige og aktuelle
spørgsmål fra fru Andrikienė sige, at Kommissionen er fuldt ud bekendt med alle krænkelser af de demokratiske
principper og procedurer, som en række ngo'er har rapporteret om i forbindelse med lokalvalgene i Belarus.
Lederen af EU's mission i Minsk har også peget på uoverensstemmelser og endog afvigelser, navnlig i
stemmetællingen.

Forud for valgene blev der foretaget visse ændringer i Belarus' valglov. Ifølge en udtalelse fra OSCE's Kontor
for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, der blev udsendt den 3. juni 2010, udgjorde dette,
og jeg citerer "et skridt i retning af fjernelse af visse fejl" i valgloven. Det fremgår dog af rapporten, at disse
ændringer sandsynligvis ikke vil løse problemerne med, at valgloven fortsat ikke lever op til ægte demokratiske
valg.

I lyset heraf vil jeg under det besøg, jeg vil aflægge i Minsk i juli, overbringe myndighederne det klare budskab,
at der skal gøres fremskridt på en række områder, som er nøglen til demokratisering, hvis Belarus seriøst
ønsker at indgå forbindelser med EU igen.

Et af disse områder er valglovgivningen, som er en af de mest indlysende test på demokratiske standarder. I
denne henseende vil jeg tilskynde Minsk til at fortsætte samarbejdet med OSCE om reform af valgloven forud
for de kommende præsidentvalg. Frem til valgene vil Kommissionen også lægge særlig vægt på andre
nøgleaspekter af demokratisering, navnlig foreningsfrihed, mediefrihed, ngo'er og det civile samfund mere
generelt dér, hvor der ikke er rapporteret om fremskridt i den seneste tid.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for hans svar, men
jeg har et tillægsspørgsmål. Verden reagerer på forskellig måde på begivenhederne i Belarus. Den 8. juni
besluttede den amerikanske regering at forlænge de finansielle sanktioner mod højtstående embedsmænd i
Belarus, herunder præsident Alexander Lukashenko, i endnu et år. Jeg tror, dette er en reaktion på de
udemokratiske lokalvalg i Belarus, og jeg vil gerne høre kommissærens vurdering. Agter EU at træffe tilsvarende
foranstaltninger som en reaktion på overtrædelserne af civile, politiske og andre menneskerettigheder i
Belarus? Med andre ord hvilken holdning agter EU at indtage?

Štefan Füle, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Vi har tidligere forsøgt os med en aftalepolitik og
med en isolationspolitik, og helt ærligt så har ingen af disse politikker virket perfekt. De resulterede heller
ikke i det, vi ønskede i forholdet til Belarus. Vi forsøger nu at skabe et grundlag for det, jeg vil kalde kritisk
engagement. Kommissionen arbejder på den fælles interrimsplan, som jeg vil beskrive som en ramme for
både gode og dårlige ting i forholdet mellem EU og Belarus. Den danner ramme om de skridt i retning af
demokratisering og gradvist engagement fra EU's side. Den vil blive delt med Det Europæiske Råd og naturligvis

15-06-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA134



med Parlamentet, og jeg er helt overbevist om, at dette er det mest hensigtsmæssige svar på de krænkelser
af menneskerettighederne, vi ser i Belarus.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Füle for hans orientering,
men jeg må rejse to spørgsmål. For det første har han planer om at besøge Belarus snart, og vi har en særlig
anmodning vedrørende nationale mindretal. Vi har en situation der, hvor belarussiske borgere ofte er
mennesker fra meget forskellige nationale grupper. Problemet vedrører behandlingen af belarussiske borgere
af polsk oprindelse. Det andet spørgsmål er en anmodning om, at der i alle foranstaltninger lægges større
vægt på oprettelse af stipendier for den belarussiske ungdom, for det er det vigtigste indsatsområde i dag.

Štefan Füle, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! En del af programmet går ud på at fokusere på
kontakt med mennesker, med unge og med studerende. Det, der står højt på dagsordenen for mine
forhandlinger i Minsk, er imidlertid ikke blot de generelle spørgsmål i tilknytning til krænkelser af
menneskerettighederne, men også de specifikke spørgsmål vedrørende minoriteter. Jeg lægger særlig vægt
på dette spørgsmål. Jeg har haft et møde med fru Andżelika Borys og andre repræsentanter for oppositionen
i Belarus, hvor vi drøftede ikke blot de polske mindretals stilling i Belarus, men også hvordan Kommissionen
og EU kunne hjælpe dem.

Jeg betragter ikke dette som et isoleret spørgsmål. Jeg anser ikke dette for at være et valgspørgsmål, som
nogle måske ville gøre. Det er rent faktisk et alvorligt spørgsmål. Forholdet mellem myndighederne og
minoriteterne vil blive rejst under mine forhandlinger i Minsk.

Formanden. Spørgsmål nr. 18 af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0277/10)

Om: Virkninger for troværdigheden af den fælles europæiske valuta som følge af de europæiske staters
finanspolitiske tilpasning

I forbindelse med euroens indførelse i de europæiske staters og borgeres liv gennemførte Kommissionen en
omfattende oplysningskampagne i alle euroområdets medlemslande, som gav gode resultater. I dag
gennemløber euroen hovedsagelig på grund af euroområdets medlemslandes budgetproblemer samt den
ukontrollable spekulation en troværdighedskrise, hvilket skaber usikkerhed og tvivl hos en stor del af de
europæiske borgere, som det fremgår af nationale meningsmålinger. Kommissionen bedes på denne baggrund
besvare følgende:

a) Er der foretaget særlige offentlige meningsmålinger for at kortlægge synspunkterne i den europæiske
offentlighed, inddelt efter befolkningskategorier?

b) Hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe for at forbedre den fælles valutas image og
borgernes tiltro til den?

c) Vil man ufortrødent fortsætte med at optage nye stater i euroområdet?

Olli Rehn, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke fru Kratsa-Tsagaropoulou for et
meget relevant spørgsmål – eller snarere en række spørgsmål – for euroens image og troværdighed er et
spørgsmål af stor betydning for alle os europæere på dette kritiske tidspunkt og i disse vanskelige tider.
Euroen er ikke blot en monetær ordning. Det er også et centralt politisk projekt – om ikke det centrale politiske
projekt – for EU. Derfor har euroens skæbne, euroens image og euroens troværdig stor betydning for hele
det europæiske projekt.

Jeg har derfor her et nøje afbalanceret udkast til et svar på fire sider, som jeg har anmodet mine tjenestegrene
om at udarbejde. Jeg er fristet til at læse det, men det vil tage omkring 12 minutter. Jeg er dog villig til at gøre
det tilgængeligt, og jeg kan også lægge det på min hjemmeside. Det er ikke blot et spørgsmål om
medieforanstaltninger og -kampagner – selv om de er vigtige – det er også et spørgsmål om politikker og
konkrete aktioner for at forsvare euroen mod de systemiske angreb, den har været under på det seneste.

Jeg vil gerne rent forbigående sige, at vi gennemfører regelmæssige kvantitative undersøgelser. Vi har
regelmæssige flash Eurobarometerundersøgelser, som vi gennemfører i alle medlemsstater – vi har gjort det
i forskellige bølger. Vi benytter enhver lejlighed til aktivt at kommunikere den seneste udvikling og de politiske
foranstaltninger, der træffes i tilknytning til euroen og den økonomiske og monetære union.

Den brede befolknings bekymringer tages op via alle tilgængelige kanaler såsom webstedet, publikationer,
spørgsmål og svar, pjecer samt forskellige netværk, der beskæftiger sig med økonomisk beslutningstagning,
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fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og så videre. Vi arbejder på alle fronter sammen med
medlemsstaterne for at få budskabet om euroen ud.

Med hensyn til de politikker, der er centrale i dette spørgsmål, og dette vedrører punkt b i fru
Kratsa-Tsagaropoulou's spørgsmål, nemlig hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe for at
forbedre den fælles valutas image og borgernes tiltro til den?

Jeg vil gerne her nævne tre punkter. For det første har vi truffet beslutning om en meget betydelig finansiel
bagstopper kaldet den europæiske finansielle stabilitetsmekanisme og -facilitet – næsten 500 mia. EUR –
som sammen med redningspakken for Grækenland om koordineret og betinget finansiel bistand har bidraget
til at standse steppebranden med finansiel usikkerhed, inden den udviklede sig til en skovbrand over hele
Europa. Vi træffer konkrete foranstaltninger for at beskytte den finansielle stabilitet og euroen i Europa.

For det andet udfolder medlemsstaterne store bestræbelser med hensyn til fiskal konsolidering. En bølge af
fiskal konsolidering og strukturel reform fejer rent faktisk ind over Europa for at genoprette og styrke tilliden
til euroen og den økonomiske og monetære union og deres troværdighed.

Vi gør det ikke uden nøje overvejelser. Vi gør det på en koordineret og differentieret måde, så de lande, der
ikke har noget eller kun et lille fiskalt spillerum, såsom Grækenland, Spanien og Portugal, skal fremskynde
den fiskale konsolidering. Da mange andre lande fortsat har et fiskalt spillerum, skal de ikke påbegynde
konsolideringen før næste år – dette sker for at sikre, at vi ikke kvæler det aktuelle økonomiske genopsving.

Så sent som i dag fremlagde vi 15 procedurer for overdrevne underskud, og på grundlag af vores vurdering
er medlemsstaternes strategier for fiskal konsolidering i overensstemmelse med denne koordinerede og
differentierede fiskale exitstrategi.

Endelig er det absolut vigtigt at styrke den økonomiske styring for at styrke euroens troværdighed, og jeg
regner med Parlamentets støtte, når det stemmer om beslutningen om Europa 2020 og om en styrkelse af
den økonomisk styring. Vi har brug for Parlamentets støtte til at overbevise Det Europæiske Råd – overbevise
medlemsstaterne – og bevare fremdriften, så vi kan få indført disse strammere ordninger for budgetmæssig
og økonomisk overvågning og politisk koordinering i begyndelsen af næste år.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren varmt for hans
svar og for at give os alle en chance for at huske på politikken til støtte for den fælles valuta og euroområdets
overlevelse.

Mit spørgsmål vedrørte i højere grad den kommunikation, vi skal anvende, for borgerne forstår ikke disse
hidtil usete tekniske spørgsmål i Europas økonomiske liv, de deler dem ikke, og der er en risiko for, at de vil
føle, at støtte til euroen har sin pris snarere end en sikker fremtid. Scenarier for og trusler om nogle landes
udtræden af den fælles valuta bærer brænde til denne opfattelse.

Det er medlemsstaternes og de europæiske organers fælles ansvar at støtte realiseringen af euroen, men den
offentlige opinion har behov for støtteforanstaltninger, som ikke har noget at gøre med finansielle tilpasninger
i deres lande.

Olli Rehn, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg er enig i fru Kratsa-Tsagaropoulous tankegang,
og jeg tror, det er vigtigt, at vi ser euroen som et centralt politisk instrument for den økonomiske politik og
bæredygtig vækst i Europa, og at vi samtidig betragter den ikke blot som et symbol, men også som en
sikkerhed for europæerne ved opbygningen af det fælles europæiske hjem. I denne forbindelse har vi tilrettelagt
en bred række af kommunikationsaktiviteter.

I første halvdel af 2010 – og jeg vil blot redegøre for hovedpunkterne – gennemførte vi en
informationskampagne om de vigtigste fordele ved euroen i 10 lande, der er medlemmer af euroområdet,
nemlig Tyskland, Frankrig, Italien, Portugal, Nederlandene, Spanien, Østrig, Finland, Malta og Belgien. Vi
tilrettelagde også det økonomiske forum i Bruxelles helliget økonomiske og finansielle spørgsmål, som fandt
sted for to uger siden. Der blev opnået enighed om et rekordstort antal politiske områder, over 1 000, og
eventen blev dækket bredt i medierne. Dette var helt klart et spørgsmål om at nå ud til opinionsdannere og
et forsøg på at opnå en multiplikatorvirkning via dette vigtige forum. Og listen fortsætter.

Vi er engagerede i disse aktiviteter, og jeg tror, vi vil opnå de bedste resultater ved at have de rigtige politikker
og de rigtige kampagner for at sikre, at vores befolkninger er velinformerede.
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I min ungdom var jeg i lære som reservedelssælger. Jeg startede, da jeg var 12 år og sluttede den karriere, da
jeg var 20 år. Vi havde altid en meget klar filosofi, nemlig at produktet skal være rigtigt, før det kan
markedsføres ordentligt. Der er brug for begge dele. Der er behov for et solidt produkt, solide politikker, og
der er behov for en sund markedsføringskampagne for at vinde folks hjerter og hjerner.

Nikolaos Chountis, spørger. – (EL) Hr. formand! Jeg har lyttet nøje til kommissærens svar. Jeg ved ikke, om
det tolvsiders memorandum, han nævnte, indeholder et svar på en del af min kollegas spørgsmål, for at være
præcis optagelsen af nye lande i euroområdet og udsigterne for en sådan optagelse.

Jeg og alle andre ved, at det nye medlem er Estland. Vi oplever, at der gennemføres strenge finansielle
omstruktureringsforanstaltninger for, at disse lande kan optages i euroområdet, med det resultat, at der i
Estland i dag gennemføres drastiske nedskæringer i tjenestemandslønningerne, arbejdsløsheden er nået op
på 20 %, og arbejdsløsheden blandt unge er ofte mange gange højere.

Mit spørgsmål er følgende. Er dette billede af venteværelset til euroområdet attraktivt? Er det troværdigt?
Skaber det forudsætninger for fremtidig levedygtighed?

Olli Rehn, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Grunden til, at Estland har måttet gennemføre
budgetdisciplin er ikke primært euroen, men den omstændighed, at Estlands økonomi stod over for en meget
alvorlig finansiel krise, som vi alle gjorde, og den økonomiske vækst var gået i stå. Der var negativ økonomisk
vækst, hvilket betød, at Estlands offentlige finanser ganske enkelt ikke længere havde et bæredygtigt grundlag.

Estlands gældsniveau er meget lavt og er på 7,2 % i øjeblikket, mens det europæiske gennemsnit ligger på
75 %, men gradienten var meget foruroligende, og det var blot sund fornuft i økonomisk henseende at sikre,
at Estland vil være i stand til at fortsætte sine stabilitetsorienterede politikker og sikre sine offentlige finansers
bæredygtighed. Dette var den demokratiske beslutning, som det estiske parlament vedtog for nylig, og det
har været den politik, som Estland har fulgt med ret stor succes.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Hr. formand, hr. kommissær! Som bekendt er Grækenland det svageste
led i eurokæden, og det tog over to måneder, før Grækenland blev tildelt en hjælpepakke. Denne forsinkelse
skyldtes hovedsageligt Tyskland, kostede 100 mio. EUR og svækkede utvivlsomt selve euroen. Hvordan ser
Kommissionen på sådanne spørgsmål, og hvilke skridt vil den tage til at forhindre sådanne forsinkelser i
fremtiden?

Olli Rehn, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg ønsker ikke at deltage i nogen form for pegen
fingre. Jeg mener, at politik og økonomisk beslutningstagning i EU altid er et spørgsmål om politisk vilje,
men også om det muliges kunst. Denne gang blev det på et tidspunkt muligt at træffe disse beslutninger, at
yde betinget og koordineret finansiel bistand til Grækenland, og senere at oprette den europæiske finansielle
stabilitetsmekanisme. Begge fungerer nu.

Med hensyn til Grækenland så blev de første dele af de i alt 20 mia. EUR fra EU og IMF sendt til Grækenland
i midten af maj. Grækenland gennemfører sit fælles EU-IMF program til tiden og i henhold til
aftalememorandummet. Desuden er den europæiske finansielle stabilitetsmekanisme og -facilitet lettilgængelig,
så dette fællesskabsinstrument, der er på op mod 60 mia. EUR, kan anvende Unionens budget som lånegaranti
for eventuelle operationer. Dette fungerer. Den er lettilgængelig, hvis der anmodes herom, og hvis der er et
reelt behov herfor.

I mellemtiden vil Special Purpose Vehicle på op til 440 mia. EUR, den mellemstatslige ordning, som også
kaldes den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, blive ratificeret for så vidt angår 90 % af omfanget, hvilket
er kriteriet, inden udgangen af denne måned, og den vil være operationel nogle få uger senere. Dette betyder,
at vi, hvis vi har et umiddelbart og presserende behov, har redskaberne til at håndtere dette med denne
mekanisme og denne facilitet.

Endelig vil jeg sige, at dette kun køber os tid, og essensen er, at vi må gennemføre en meget alvorlig fiskal
konsolidering i Europa, hvor de seneste to år har udvisket 20 års fiskal konsolidering i de foregående to årtier.

Formanden. Spørgsmål nr. 19 af Mairead McGuinness (H-0257/10)

Om: EU strukturfonde - finansiering af udelukkelse

Som undertegner af FN's Konvention om handicappedes rettigheder afspejler EU de centrale elementer,
nemlig antidiskriminering, lige muligheder og aktive integrationsforanstaltninger, i dens egen handicapstrategi.
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I marts 2010 var Kommissionen repræsenteret på en konference i Bruxelles arrangeret af "European Coalition
for Community Living", som drøftede spørgsmålet om "Finansiering af udelukkelse samtidig med fremme
af integration? Anvendelse af europæisk støtte til at videreføre institutionalisering af mennesker med handicap".

Kommissionen er opmærksom på de ikke-statslige organisationers bekymring over, at midler fra Den
Europæiske Strukturfond bruges til at istandsætte eksisterende eller bygge nye institutioner til boophold af
længere varighed for handicappede i modstrid med disse borgeres rettigheder.

På baggrund af den stærke konvergens af målene for EU's handicapstrategi og FN's konvention, kan
Kommissionen meddele, hvilke foranstaltninger den vil træffe til at behandle dette problem og sikre, at
EU-midler ikke bruges på denne uhensigtsmæssige måde, men snarere dirigeres hen imod fremskaffelse af
bofællesskaber for handicappede?

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne besvare det mundtlige
spørgsmål fremsat af fru McGuinness ved at sige, at Kommissionen, selv om ansvaret for at tilrettelægge og
forvalte botilbud ligger hos medlemsstaterne, går kraftigt ind for at fremme handicappedes ret til at leve et
selvstændigt liv ved hjælp af støtte tjenester i lokalsamfundet som et alternativ til et liv på institutioner.

Ved årets udgang vil Kommissionen have vedtaget en europæisk handicapstrategi for 2010-20, hvori fastsættes
sammenhængende rammer for gennemførelse af FN's konvention om handicappedes rettigheder. Blandt
prioriteterne vil være støtte til handicappede, så de kan leve selvstændigt, og en afinstitutionalisering af alle
systemerne. Den vil navnlig fremhæve strukturfondenes potentielle rolle i denne henseende.

Prioriteringerne for anvendelse af strukturfondene fastsættes naturligvis på nationalt og regionalt plan, men
Kommissionen vil samarbejde med medlemsstaterne om udveksling af god praksis og retningslinjer for,
hvordan midlerne bedst anvendes til at fremme personlig uafhængighed og handicappedes ret til at leve et
selvstændigt liv.

Jeg vil også gerne nævne Den Europæiske Socialfond som et instrument til fjernelse af hindringerne for
handicappedes deltagelse som ligeværdige medlemmer af samfundet. Socialfonden kan bl.a. finansiere
rådgivning, uddannelse tilpasset handicappedes specifikke behov, rehabilitering, jobskabelse i sektorer såsom
socialøkonomi, særlig støtte til fremme af iværksætteri blandt handicappede og bevidstgørelseskampagner
for at bekæmpe diskrimination. Den kan også formidle uddannelse og efteruddannelse til personale for at
fremme overgangen fra institutionsbehandling til tjenester baseret i lokalsamfundet.

Den Europæiske Regionalfond kan ligeledes anvendes til at udvikle social infrastruktur til støtte for sådanne
nye tjenester.

I denne forbindelse har Kommissionen udarbejdet en værktøjskasse for anvendelse af strukturfondene for
at sikre adgang for og ikkediskriminering af handicappede. Denne værktøjskasse skal gøre det muligt for
forvaltningsmyndighederne, mellemliggende organer eller projektiværksættere at forberede, gennemføre,
overvåge og evaluere strukturfondsprogrammerne og -projekterne.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Hr. formand! På vegne af fru McGuinness, som fremsatte spørgsmålet, vil jeg gerne
takke kommissæren for hendes ærlige og detaljerede svar. Jeg har blot to korte spørgsmål. For det første,
tager Kommissionen nogen skridt over for dem, der har anvendt strukturfondene ukorrekt, særlig når der
er tale om fremskaffelse af faciliteter til handicappede? For det andet, hvor hurtigt kan vi rent faktisk fjerne
en sådan praksis i alle medlemsstaterne, hvis det overhovedet er muligt?

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Hvis strukturfondene er blevet misbrugt
generelt, kan Kommissionen gribe ind, men medlemsstaten har naturligvis den primære forpligtelse og det
primære ansvar for at fremme deres politiske dagsorden og tilrettelægge deres egne sociale
beskyttelsessystemer, herunder for mennesker, der opholder sig i lang tid på institutioner. Spørgsmålet er
selvfølgelig, om vi kan nedlægge veto, hvis medlemsstaterne fortsat investerer på en anderledes måde? Som
bekendt anvendes strukturfondene via et system med delt ansvar mellem Kommissionen og medlemsstaterne.
Det er imidlertid op til medlemsstaterne og deres regioner at forvalte programmerne og gennemføre dem
gennem udvælgelse af programmer og projekter.

Alligevel arbejder vi allerede, selv om vi ikke kan nedlægge veto, sammen med medlemsstaterne om en
ændring af politikken i medlemsstaterne. For eksempel har vi i to år samarbejdet med den bulgarske regering,
og i henhold til samarbejdsstrategien har regeringen ikke anvendt pengene på boopholdsinstitutioner, men
har tværtimod forpligtet sig til at sikre, at ingen EU-midler ville blive anvendt til investering i eksisterende
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boopholdsinstitutioner, og at princippet om afinstitutionalisering ville blive fulgt i forbindelse med eventuelle
investeringer i disse sektorer.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) Hr. formand! Først vil jeg gerne takke kommissæren for hendes svar og for hendes
engagement i de handicappedes sag. Jeg har to tilknyttede tillægsspørgsmål. Hovedproblemet med anvendelsen
af strukturfondene er primært et spørgsmål, der berører Østeuropa. Tidligere husede slotte nationaliseret
under den kommunistiske æra handicappede, hovedsagelig mentalt handicappede. Et af problemerne er, at
penge fra strukturfondene blev anvendt på renovering af disse slotte, og så blev slottene lukket og de
handicappede blev flyttet. Hvad vil der ske med disse bygninger? Har Kommissionen nogen planer om at
undersøge dette spørgsmål ud fra et bredere perspektiv i tilknytning til turisme og jobskabelse?

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg er helt klar over, at en ændring af styre
også medfører en ændring af, hvordan man håndterer resterne af tidligere tiders politik.

Det er naturligvis op til regeringerne at beslutte, hvordan de vil vedligeholde deres institutioner, og om de
ønsker at renovere deres ejendom eller ej og anvende den på en anden måde. Jeg kan kun sige, at vi med
hensyn til afinstitutionalisering for at bringe handicappede ind i samfundet og ikke efterlade dem på
institutioner har forsøgt at gøre Kommissionens personale ansvarligt for at gøre medlemsstaterne
opmærksomme på disse aspekter under drøftelser med dem.

Den 29. april 2010 holdt GD for Regionalpolitik et seminar for Kommissionens personale "Ville du kalde
dette hjemme?", hvor den bedste og den dårligste praksis i forbindelse med anvendelse af EU-midler til
nedrivning af institutioner til boophold af længere varighed blev præsenteret, så vores personale har forståelse
for, hvilke politikker der skal anvendes i forsøget på at ændre mentaliteten i deres kontakter med
administrationerne i medlemsstaterne.

Der har også været et godt samarbejde mellem GD for Regionalpolitik og GD for Beskæftigelse om yderligere
skridt, der kan tages, for vi mener, at Socialfondens investeringer skal tjene befolkningen i de pågældende
områder. De skal ikke blot anvendes til renovering af huse, men også til skabelse af job og vækst i de
pågældende områder.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Hr. formand, fru kommissær! Jeg vil gerne gøre opmærksom på
noget, som jeg mener, er et meget aktuelt og specifikt spørgsmål. I mit land, Grækenland, og sandsynligvis
også i andre lande er de sociale udgifter på grund af spareprogrammerne ofte blevet skåret ned, og ofte
indstilles finansiering til centre og fonde, som leverer tjenester til handicappede.

Jeg sidder her med et sådant nyere eksempel. Et enkelt center, der leverer ydelser til mennesker, hovedsageligt
børn, med visuelle problemer og andre handicap. 50 børn er blevet overladt til deres egen skæbne på grund
af mangel på midler. Mit spørgsmål er følgende. Kan disse 50 børn håbe på, at denne fond vil være berettiget
til støtte inden for rammerne af Den Europæiske Socialfonds finansiering? Hvad kan vi gøre?

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Det står helt klart, at medlemsstaterne
på det socialpolitiske område har ansvaret for tilrettelæggelse af deres egne sociale beskyttelsessystemer,
herunder udformning, finansiering og kvalitetskontrol med tjenesteydelser, der leveres i institutioner til
langtidsophold.

Vi kan ikke gribe ind eller tvinge en regering til at ændre sin politik. Vi kan kun træffe generelle foranstaltninger
for at lægge pres på en regering for at få den til at tage sig af sin befolkning.

En af de ting, vi naturligvis kan gøre med Socialfonden, er at uddanne personale og bidrage til bedre pleje af
disse mennesker, men den grundlæggende beslutning om, hvorvidt der skal være et plejehjem eller ej,
tilkommer de nationale regeringer.

Del to

Formanden. – Spørgsmål 21 af Chris Davies (H-0246/10)

Om: Sikring af EU's miljømål

Er Kommissionen enig i, at overdreven intern debat i EU og manglende evne til at koordinere Unionens fulde
spektrum af diplomatiske kilder over hele verden var medvirkende til, at det ikke lykkedes at sikre EU's
målsætninger hverken på FN’s klimakonference i København eller på mødet mellem parterne i CITES i Doha?
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Vil Kommissionen redegøre for, hvilke skridt den tager for at forbedre sin forudgående planlægning og
koordinering med det formål at intensivere sine bestræbelser og sikre et mere positivt resultat på fremtidige
miljøkonferencer?

Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Hr. Davies' spørgsmål rejser det vigtige problem
med effektiviteten af EU's diplomati i internationale miljøforhandlinger på baggrund af de skuffende resultater
af klimatopmødet i København og mødet i Doha om handel med truede arter.

Vi må naturligvis udlede en række erfaringer heraf på baggrund af de relevante bestemmelser i
Lissabontraktaten. Når det er sagt, tror jeg, at vi for at drage et række velafbalancerede konklusioner for
fremtiden må erkende, at årsagerne til resultaterne af disse møder er mange og skal analyseres separat.

Det er naturligvis ikke en let opgave at nå til enighed om en fælles holdning blandt 27 medlemsstater, der
repræsenterer 500 mio. borgere i internationale forhandling om komplekse spørgsmål, der har direkte
indvirkning på økonomien og samfundet i EU. Både når det gælder forhandlingerne om CITES og
klimaændringerne, forhindrede dette dog ikke EU i at aftale en fælles linje og gennemføre en række opsøgende
aktiviteter over for dets internationale partnere.

Med hensyn til CITES partskonferencen var EU's holdning til mange emner fastlagt over seks måneder inden
mødet, EU's og medlemsstaternes delegationer havde udført opsøgende arbejde over hele verden i tilknytning
til vigtige EU-forslag om hajer og tigre, og de interne drøftelser i EU før og under partskonferencen om disse
emner forløb gnidningsfrit. Jeg erkender dog fuldt ud, at disse betingelser desværre ikke var opfyldt i samme
grad i forbindelse med almindelig tun.

Mere generelt mener Kommissionen, at EU vil være i stand til at agere mere effektivt inden for CITES, når
det bliver fuldgyldig part. Kommissionen vil derfor intensivere sine bestræbelser på at overbevise tredjelande,
der endnu ikke har ratificeret Gaborone-ændringen til CITES, om at gøre dette, så EU kan tiltræde
konventionen.

Med hensyn til forhandlingerne om klimaændringerne var den interne debat i forbindelse med konferencen
i København ikke overdreven, og EU har forbedret koordineringen af dets diplomatiske kilder over hele
verden væsentligt.

EU havde et intensivt program for opsøgende arbejde i tredjelande i forberedelserne til konferencen i
København, og det udarbejdede og fremlagde en fælles holdning til alle nøglespørgsmålene på konferencen
i København. Under forberedelserne til konferencen i København gjorde EU brug af adskillige koordinerede
tiltag udformet af EU-trojkaen i over 40 lande, det gennemførte en række fælles opsøgende trojkamissioner
og deltog i forskellige uformelle bilaterale og multilaterale dialoger. Dets tekniske forhandlingsteam drøftede
og udviklede EU's holdninger yderligere under de forskellige bilaterale besøg i tredjelande.

Når vi ser videre fremad fra eksemplerne fra topmøderne i København og Doha, er det vigtig at fastslå, at et
af de centrale mål i Lissabontraktaten går ud på at styrke Unionens stemme i verden. Gennemførelsen af
Lissabontraktaten vil navnlig styrke EU's eksterne repræsentation i internationale miljøspørgsmål.

På dette område giver traktaten Kommissionen til opgave at sikre Unionens repræsentation. Såfremt Rådet
finder det politisk hensigtsmæssigt, at Unionen indleder forhandlinger om internationale aftaler, forpligter
traktaten Rådet til at give Kommissionen tilladelse til at føre sådanne forhandlinger på Unionens vegne i
spørgsmål, der henhører under Unionens kompetence. Rådet kan supplere sådanne tilladelser med
forhandlingsdirektiver.

Europa-Parlamentet skal naturligvis straks inddrages fuldt ud i alle faser af denne proces.

Kommissionen drøfter i øjeblikke med medlemsstaterne i Rådet, hvordan denne ramme skal gennemføres.
Under disse drøftelser er Kommissionen meget opmærksom på, at gennemførelsen af Lissabontraktaten
rent faktisk skal resultere i en styrkelse af enheden og sammenhængen i EU's repræsentation i multilaterale
forhandlinger. Enhver anden fortolkning af Lissabontraktaten svækker reelt EU's position på den internationale
scene, hvilket helt sikkert ikke var det, der var meningen med Lissabontraktaten.

Det, der står på spil her, er EU's organisering og effektivitet i globale miljøforhandlinger, og Kommissionen
regner med Parlamentets støtte i dette spørgsmål.

Chris Davies (ALDE). – (EN) Hr. formand! Kommissæren og jeg er uden nogen tvivl enige i målene, og jeg
støtter Kommissionen i dens kamp med Rådet, men når vi ser på konferencer som CITES, ser jeg japanerne
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tilsyneladende gå fra ambassade til ambassade med en pose guld. Kommissæren ville betegne det som
opsøgende arbejde.

Så lad mig stille et specifikt spørgsmål, da kommissæren berørte styrkelsen af EU's diplomatiske kapacitet.
Hvilke møder har kommissæren holdt eller vil han holde med Catherine Ashton for at drøfte, hvordan
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil kan bringes i Kommissionens tjeneste som helhed for at sikre, at vores
diplomatiske kapacitet udnyttes fuldt ud?

Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg skal besvare det specifikke spørgsmål, der
blev stillet. Jeg har ikke haft nogen møder med Catherine Ashton om dette emne. Jeg mener, at en ting står
helt klart med hensyn til CITES, navnlig når der er tale om almindelig tun. Vi har foretaget en række
fejlberegninger, hvis man kan sige det på den måde.

For det første blev Kommissionens holdning ganske enkelt vedtaget for sent. For det andet mener jeg, at
drøftelserne i Rådet foregik på det allersidste møde i Coreper, og selv om jeg kunne drøfte dette spørgsmål
med Catherine, så ville det stadig være for sent.

Jeg mener derfor, at vi bør tage ved lære af disse erfaringer. Men som det med rette blev påpeget, er dette en
af de opgaver, som vi skal udføre i fællesskab, og vi skal også anvende vores fremtidige – og forhåbentlig
velfungerende – Tjeneste for EU's Optræden Udadtil til dette formål.

Formanden. – Spørgsmål 22 af Dan Jørgensen (H-0255/10)

Om: Håndtering af ethylendichloridblandinger

Undersøgelser fra Danmark og Tyskland har vist, at især børn udsættes for en hel cocktail af forskellige
kemikalier og især hormonforstyrrende kemikalier såsom de plastblødgørende phthalater. Disse videnskabelige
resultater betyder, at REACH-godkendelsesprocessen for enkelte hormonforstyrrende kemikalier - som er
baseret på den begrundelse, at deres koncentrationer ikke overstiger deres nuleffektniveau - ikke længere er
sikker eller effektiv, fordi disse kemikalier tilsammen udgør en farlig blanding.

Hvordan agter Kommissionen at lukke dette hul i REACH-bestemmelserne og sikre, at hormonforstyrrende
kemikalier ikke tillades ud fra den fejlagtige antagelse, at vi kun udsættes for et kemikalie ad gangen?

Spørgsmål 23 af Fiona Hall (H-0265/10)

Om: EU-aktion om hormonforstyrrende kemikalier

EU's strategi for en aktion om hormonforstyrrende kemikalier blev vedtaget for over 10 år siden, hovedsagelig
som resultat af en initiativbetænkning fra Europa-Parlamentet i 1997. Videnskabsfolkene har siden da påvist
stadig stærkere forbindelser mellem visse hormonforstyrrende stoffer og kræft, ringere fertilitet og eventuel
indvirkning på adfærd og udvikling. Men på trods af forskellige politiske udtalelser til støtte for EU's
handlingsplan for hormonforstyrrende kemikalier og en godkendt prioriteret liste over hormonforstyrrende
kemikalier, er der endnu ikke blevet truffet nogen praktiske foranstaltninger på EU-plan for at fjerne
hormonforstyrrende kemikalier fra vort miljø.

Vil Kommission nu gå i gang med at bruge resultaterne fra den offentligt finansierede forskning og sørge
for, at disse kemikalier med en høj risiko for menneskers sundhed kan blive behandlet som en prioritet under
REACH?

Hvilke konkrete foranstaltninger vil Kommissionen foreslå i dens kommende beretning om gennemførelsen
af EU's strategi for hormonforstyrrende kemikalier?

Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Kommissionen er bekendt med en række
undersøgelser af de kombinerede virkninger af forskellige kemikalier. I slutningen af 2009 offentliggjorde
de danske myndigheder navnlig resultaterne af en række undersøgelser af de kumulative virkninger af
forskellige hormonforstyrrende stoffer på følsomme grupper såsom små børn og kvindelige arbejdstagere
som nævnt i spørgsmålet.

Den danske undersøgelse gav anledning til, at Rådet vedtog konklusioner i december 2009, hvori
Kommissionen blev bedt om at undersøge, hvordan den aktuelle EU-lovgivning håndterer de kumulative
virkninger af forskellige hormonforstyrrende stoffer, og mere generelt om at se på det generelle problem
med, hvordan vi håndterer de kumulative virkninger af disse kemikalier.
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Med hensyn til det generelle spørgsmål om de kumulative virkninger af kemikalier offentliggjorde
Kommissionen for nylig via internettet en state-of-the-art rapport om blandingstoksicitet, der var resultatet
af en toårig undersøgelse finansieret af GD for Miljø.

Kommissionen gennemfører nu en høring af de berørte aktører om denne rapport og har også fremsendt
en formel anmodning om blandingstoksicitet til Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici,
Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici og Den Videnskabelige Komité
for Forbrugsvarer.

Senest i starten af 2012 vil Kommissionen på grundlag af undersøgelsen og den tilknyttede høringsprocedure
udarbejde en rapport indeholdende en vurdering af, hvordan og om eksisterende relevant EU-lovgivning,
herunder Reach, tager tilstrækkeligt hensyn til risiciene i tilknytning til eksponering for mange kemikalier
fra forskellige kilder og veje, og den vil på dette grundlag overveje passende ændringer, retningslinjer og
vurderingsmetoder.

Siden lanceringen af fællesskabsstrategien om hormonforstyrrende stoffer i 1999 har vi via Fællesskabets
forskningsbudget investeret kraftigt i at øge vores forståelse af, hvordan stoffer påvirker hormonsystemets
funktion. I den samme periode har vi medtaget specifikke foranstaltninger til håndtering af
hormonforstyrrende stoffer i to centrale kemikalielovgivninger, nemlig Reach og forordningen om
plantebeskyttelsesmidler. Kommissionen har også deltaget aktivt i internationale initiativer til udvikling af
forsøgsmetoder og -strategier til identificering af hormonforstyrrende stoffer.

Endelig har Kommissionen for nylig lanceret en større undersøgelse for at konsolidere de seneste
videnskabelige oplysninger og fremsætte henstillinger vedrørende forsøgsstrategier og kriterier for
identifikation af stoffer med hormonforstyrrende egenskaber. Undersøgelsen vil blive afsluttet i andet halvår
af næste år. Resultaterne af denne undersøgelse vil blive taget i betragtning i forbindelse med revisionen af
den eksisterende fællesskabsstrategi for hormonforstyrrende stoffer og vil bidrage til gennemførelsen af
eksisterende EU-lovgivning, og dermed mener jeg både forordningen om plantebeskyttelsesmidler og Reach.

Så sammenfattende er Kommissionen bekendt med alvoren af de spørgsmål, som de to spørgere har stillet,
og den arbejder intenst på at løse det på den mest effektive måde. Det er ikke let, for vi mangler stadig megen
viden, men det er helt sikkert et komplekst problem, som fortjener vores opmærksomhed og nøje overvejelser
fremover.

Dan Jørgensen (S&D). - (DA) Hr. formand, hr. kommissær! De siger, at De i 2012 vil fremlægge en rapport,
hvori De vil nå frem til en konklusion med hensyn til, om der er grund til at revidere lovgivningen, fordi den
ikke tager højde for cocktaileffekterne. Det kan jeg sådan set spare Dem for, for det kan vi konstatere allerede
på nuværende tidspunkt. Lovgivningen tager ikke hensyn til cocktaileffekterne. Vi, der har arbejdet med
Reach, og dem, der kender Reach i detaljen – som jeg ved De gør – er udmærket klar over, at der netop ikke
bliver taget hensyn til cocktaileffekterne, når det gælder de allerfarligste stoffer – de kræftfremkaldende stoffer
og de hormonforstyrrende stoffer. Ydermere bygger Reach på to grundlæggende principper,
forsigtighedsprincippet og et princip om at beskytte de allermest sårbare forbrugere på vores marked, altså
bl.a. børn og gravide kvinder. Så burde Kommissionen ikke allerede nu fremlægge forslag om at revidere
Reach og måske også andre typer lovgivning for at fastslå, at man som led i autorisationsproceduren ud fra
substitutionsprincippet skal tage hensyn til cocktaileffekter?

Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Som sagt er det reelle problem på dette område,
at vi mangler solide videnskabelige fakta. Parlamentsmedlemmet nævner med rette forsigtighedsprincippet.
Vi er bundet af traktaten til at følge forsigtighedsforanstaltninger også på miljøområdet, men jeg vil stadig
gerne have så mange data som muligt, så jeg kan basere forslagene på så mange solide videnskabelige fakta
som muligt.

Siden 1999, det år, hvor vi startede med denne strategi, har vi gennemført 84 undersøgelser i Fællesskabet,
der har involveret omkring to millioner mennesker. Da jeg drøftede dette med mine kolleger i går for at få
et kort overblik over de nærmere detaljer, var deres hovedbudskab rent faktisk følgende. Vi mangler fortsat
viden, før vi kan træffe meget konkrete foranstaltninger. Men parlamentsmedlemmet kan være sikker på, at
jeg vil tage dette aktivt i betragtning i fremtiden.

Fiona Hall (ALDE). – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for hans svar, men jeg har en
overvældende følelse af frustration, fordi dette nu er blevet overvejet i 13 år – 84 undersøgelser på 13 år.
Visse dele af befolkningen, navnlig ufødte børn, er yderst sårbare over for disse kemikalier, og ændringerne
har vist sig at være irreversible, så folks liv er blevet ødelagt allerede inden fødslen som følge heraf.
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På baggrund af det kommissæren sagde om forsigtighedsprincippet, hvad forhindrer så Kommissionen i i
det mindste at sætte navn på disse stoffer på listen under Reach og så gå videre med et forbud mod disse
stoffer?

Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil rent faktisk gerne gentage svaret. Faktum
er, at jeg mener, at det, når vi taler om forsigtighedsprincippet, er meget vigtigt, hvordan vi opfatter det, og
hvordan vi betragter det i tilknytning til denne aktivitet. Jeg vil ganske enkelt gerne have indsamlet flere data.
Med den undersøgelse, vi har lanceret, lancerede vi ikke en undersøgelse af den samlede viden, vi har samlet
via EU's forskningsprogrammer, vi ønskede derimod at få et overblik over den samlede viden, der findes –
al den viden, der findes på globalt plan. Det er hele intentionen, men jeg har fuld forståelse for
parlamentsmedlemmets frustration. Som bekendt har jeg kun beskæftiget mig med dette område i et halvt
år, og jeg vil helt sikkert se nøje på alle de ting, der er blevet fremhævet, og forsøge at se, hvordan vi bedst
håndterer tingene i fremtiden.

Lena Ek (ALDE). – (EN) Hr. formand! De aktuelle EU-forordninger om materialer, der kommer i kontakt
med fødevarer, tillader fortsat ret høje niveauer af bisphenol A. Som følge heraf er der en risiko for, at det
kan migrere til fødevaren, eller at det, hvis det anvendes bredt af forbrugerne og indebærer daglig eksponering,
også kan migrere ind i kroppen.

Hvordan vil resultaterne af Det Europæiske Fødevareagenturs udtalelse om bisphenol A, der efter planen
skulle foreligge ved udgangen af maj 2010 – jeg tror, den er blevet fremlagt nu – blive taget i betragtning i
forbindelse med de fremtidige aktioner vedrørende bisphenol A under Reach? Jeg tænker her på vores babyer,
vores sutteflasker osv.

Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Som al videnskabelig viden, vi indhøster, vil
vi naturligvis, hvis den findes, tage den seriøst i betragtning ved forberedelsen af fremtidige politiske
foranstaltninger, eller i vores redegørelser for, hvordan vi bør gennemføre tingene via den aktuelle lovgivning,
som vi har i øjeblikket.

Så skridt for skridt bør vi øge kvaliteten af den viden, vi er i besiddelse af, som mangler på dette område.
Problemet er alvorligt, og når vi får denne viden, kan jeg forsikre om, at vi vil handle.

Formanden. – Spørgsmål 24 af Seán Kelly (H-0256/10)

Om: Gennemførelse af oversvømmelsesdirektivet

Kan Kommissionen redegøre for, hvor langt man er kommet med gennemførelsen af
oversvømmelsesdirektivet (2007/60/EF(1)) især med hensyn til Irland?

Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand, hr. Kelly! Oversvømmelsesdirektivet blev
vedtaget i 2007, og gennemførelsen af det er i gang. I den seneste måned har nye oversvømmelser mindet
os om de meget alvorlige konsekvenser af oversvømmelser og om betydningen af en forvaltning af
oversvømmelsesrisikoen, der fokuserer på forebyggelse, beredskab og beskyttelse.

I oversvømmelsesdirektivet kræves det, at alle medlemsstaterne udarbejder detaljerede planer for nedbringelse
af risiciene for oversvømmelser. Hvad der er vigtigt, er, at offentligheden og de berørte parter skal høres om
disse planer, og medlemsstaterne skal samarbejde om grænseoverskridende vandveje. De første to
gennemførelsesfrister er allerede udløbet.

For det første skulle gennemførelsen i national ret være fuldført i november 2009. Til dato har 12
medlemsstater, herunder Irland, overholdt denne frist. 10 medlemsstater har endnu ikke indberettet deres
gennemførelse af direktivet i national ret, og fem medlemsstater har kun indberettet en delvis gennemførelse
i national ret. Kommissionen indleder overtrædelsessager som reaktion på denne situation.

Hvad angår medlemsstaternes indberetning til Kommissionen af administrative foranstaltninger udløber
fristen den 26. juni i år. 23 medlemsstater, herunder Irland, har foretaget indberetninger. Kommissionen
kontrollerer nu, at alle de relevante oplysninger om de ansvarlige myndigheder og forvaltningsenhedernes
geografiske dækning er i overensstemmelse med direktivet. De vigtigste milepæle for gennemførelsen ligger
fortsat et stykke ude i fremtiden.

(1) EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27
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I hele EU forbereder medlemsstaterne disse skridt. Der er for det første tale om at gennemføre indledende
oversvømmelsesrisikovurderinger i 2011 og om at identificere områder med potentielle store risici for
oversvømmelser. For det andet drejer det sig om at udarbejde detaljerede oversvømmelsesrisikokort inden
2013. Og for det tredje drejer det sig om udarbejdelse af de første planer for forvaltning af
oversvømmelsesrisikoen i 2015. Offentligheden og de berørte parter skal også høres om disse planer, før
de vedtages.

Med hensyn til Irland er det vores opfattelse, at gennemførelsen er godt på vej, og vi har ingen grund til at
tro, at Irlands gennemførelse af direktivet er forsinket. Irland har indberettet lovgivning til gennemførelse
af direktivet i national ret, og det har indberettet administrative foranstaltninger. Vi hilser desuden den
omstændighed, at Irland allerede har gennemført pilotundersøgelser i Dodder-opsamlingsbassinet i
Dublinområdet og i Lee-opsamlingsbassinet i det sydlige Irland, velkommen. Her er der blevet udarbejdet
udkast til en plan for forvaltning af oversvømmelsesrisikoen i opsamlingsbassinet, og den er blevet lagt ud
til offentlig høring.

Irland spiller også en aktiv rolle på europæisk plan i forbindelse med fremme af værdifuld
informationsudveksling mellem medlemsstaterne om forskellige emner i tilknytning til gennemførelsen af
direktivet f.eks. om, hvordan pludselig stærke oversvømmelser og oversvømmelser forårsaget af regnvejr
håndteres, kortlægning af oversvømmelser og udvikling af planer for forvaltning af oversvømmelsesrisikoen.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Hr. formand! Jeg skal fatte mig i korthed af respekt for de øvrige talere. For det
første vil jeg gerne takke kommissæren for et meget detaljeret og fyldestgørende svar, som jeg sætter højt.
Jeg har blot et supplerende spørgsmål. Såfremt landene ikke lever op til tidsfristerne, vil Kommissionen så
overveje at stille Solidaritetsfonden til rådighed ved fremtidige oversvømmelser – eller tidligere
oversvømmelser, for vi har indgivet en ansøgning i øjeblikket vedrørende oversvømmelse.

Gay Mitchell (PPE). – (EN) Hr. formand! Jeg har noteret mig det, der er blevet sagt om informationsudveksling,
og navnlig om pludselige stærke oversvømmelser. Jeg bor i nærheden af floden Dodder i Dublin, og relativt
små floder kan give anledning til frygtelige ødelæggelser i byer på relativt kort tid.

Jeg vil gerne opfordre til, at der udarbejdes en manual, som skal omfatte ting, såsom at sluseporte er frie,
ublokerede af affald, for sådanne ting kan forårsage skader. Hvis der fandtes en manual, skulle den anvendes
af de lokale myndigheder, men den kunne være bedste praksis, som kunne deles i hele EU, og jeg vil opfordre
hertil.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Hr. formand! Forebyggelse og forvaltning af oversvømmelser kræver,
at EU's flodrelaterede spørgsmål løses på tværnationalt plan, og det kræver enorme investeringer.

Jeg vil gerne spørge Kommissionen, om den overvejer at udforme en fælles politik for indre vandveje, ligesom
den fælles maritime politik, der på en integreret måde vedrører territorial planlægning, miljøbeskyttelse,
beskyttelse af havmiljø, søtransport og udvikling af områder, der grænser op til indre vandveje eller af
kystområder.

Jim Higgins (PPE). – (GA) Hr. formand! Oversvømmelserne i løbet af sommeren medførte mange skader i
Irland, navnlig på infrastruktur, forretninger og boliger. I alt medførte de skader for næsten 1 mia. EUR.

Hele skylden kan imidlertid ikke lægges på nedbøren. Det største problem i Irland var, at vandvejene ikke er
blevet vedligeholdt. Direktivet om vandveje er et meget vigtigt direktiv. Derudover er der forårsaget – og der
forårsages fortsat – store skader på dyrelivet, navnlig på sjældne fugle, fordi fugledirektivet heller ikke er
blevet gennemført.

Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! For det første har mange af talerne nævnt
finansiering. Der er to muligheder, nemlig dels forebyggelse, hvor vi bør se på Samhørighedsfonden, dels
midlerne på europæisk plan – Interreg og alle aktiviteterne i tilknytning hertil.

Når katastrofen indtræder, er der helt klart en anden mulighed, som et af medlemmerne nævnte, nemlig Den
Europæiske Solidaritetsfond. EU's solidaritetsfond har meget klare retningslinjer for gennemførelsen og
arten af skaderne. Når det gælder anvendelsen af Solidaritetsfonden i Irland, lå de forårsagede skader under
tærsklen, men Kommissionen er ved at behandle ansøgningen.

Når skadesbeløbet ligger under den normale tærskel for mobilisering af Solidaritetsfonden på 0,6 %, skal
specifikke kriterier for usædvanlig mobilisering være opfyldt. Hvis dette anses for at være tilfældet, så kan
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hjælpen garanteres. Vi bør dog ikke blot blande de to ting sammen – formålet med den ene og formålet med
den anden.

Jeg er også enig i udveksling af bedste praksis, som blev nævnt – jeg mener, det er vigtigt, at der udarbejdes
forvaltningsplaner på en ordentlig og korrekt måde. Med hensyn til den grænseoverskridende virkning,
støtter vi i højeste grad dette inden for vandrammedirektivet. Strategien for flodsenge er en strategi, der ser
på tværs af grænser, og som etablerer et form for forbindelse, hvor medlemsstaterne bør samarbejde. De
anmodes også om at samarbejde, ja er rent faktisk forpligtede hertil, når de udformer deres
grænseoverskridende løsninger.

Endelig vil jeg gerne nævne, at vi i 2012 ønsker at udarbejde en handlingsplan for vandveje og forvaltningen
heraf. Inden for rammerne af denne handlingsplan vil vi tage tre emner op. Et af de emner, vi vil fokusere på,
er tørke.

Formanden. – Spørgsmål 25 af Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (H-0262/10)

Om: Revision af VVM-direktivet 85/337/EØF

Der rapporteres fra tid til anden om problemer, som opstår under planlægningen og gennemførelsen af
større projekter vedrørende infrastruktur, især inden for energisektoren. Størstedelen af disse problemer
opstår, fordi miljøkonsekvensanalysen af sådanne projekter savner gennemskuelighed og objektivitet. Som
det fremgår at den rapport, Kommissionen for nylig har fremlagt, indeholder den nugældende lovgivning
på området (direktiv 85/337/EØF(2)) ingen sikkerhed for, at miljøkonsekvensanalysen reelt er uafhængig.
Der foreslås to overordnede løsninger på dette forhold: enten at Kommissionen i højere grad inddrages i
gennemførelsen af miljøkonsekvensanalysen, eller at det sikres, at finansieringen af miljøkonsekvensanalyser
er uafhængig af entreprenøren bag det pågældende projekt.

Hvornår vil Kommissionen fremlægge den reviderede tekst til VVM-direktivet? Hvilken løsning er
Kommissionen mest tilbøjelig til at vælge med henblik på at sikre uafhængighed i gennemførelsen af
miljøkonsekvensanalyser?

Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Det er korrekt, at ansvaret for indsamling af
de nødvendige miljøoplysninger og for forelæggelse af disse for offentligheden i forbindelse med
miljøkonsekvensanalyser påhviler entreprenøren. Dette fører dog ikke til en uigennemskuelig og partisk
VVM-proces, for direktivet indeholder adskillige beskyttelsesklausuler, der sikrer en gennemskuelig og
objektiv miljøvurdering af projekterne.

Disse sikkerhedsbestemmelser findes for det første i beskrivelsen af de minimumsoplysninger, der skal indgå
i den miljøkonsekvensanalyse, som kræves i henhold til VVM-direktivet, og for det andet i høringerne af de
kompetente miljømyndigheder og offentligheden. Alle de oplysninger, som entreprenøren giver, skal således
meddeles miljømyndighederne og offentligheden, som skal høres.

Der kan på et hvilket som helst tidspunkt under høringerne gøres indsigelse mod nøjagtigheden af sådanne
oplysninger, så længe den endelige beslutning ikke er truffet. Dette betyder, at de kompetente
miljømyndigheder kan benytte deres egen kapacitet til at foretage en ordentlig vurdering af de fremsendte
oplysninger, mens ngo'er eller berørte parter kan bestride hele analysen på grundlag af de fremlagte data, og
ofte gør det, såfremt disse data ikke afspejler den faktiske situation eller helt klart ikke er i overensstemmelse
med kravene i VVM-bestemmelserne. Ved den endelige beslutning om at indrømme eller afslå byggetilladelse
skal der tages hensyn til resultaterne af høringerne og de indhentede oplysninger, og beslutningen skal
indeholde de vigtigste begrundelser, den er baseret på. Alt dette stilles også til rådighed for offentligheden.

Men for at være ærlig, så er spørgsmålet meget relevant. Efter mere end 20 års gennemførelse har vi påvist
områder, hvor der er behov for forbedringer, og vi er nået til den konklusion af VVM-direktivet skal revideres.
Mit mål er at fremlægge en ny tekst, der forbedrer miljøbeskyttelsen yderligere, inddrager udfordringerne i
tilknytning til klimaændringer, energi og biodiversitet, integrerer EU-Domstolens retspraksis og så vidt
muligt harmoniserer og forenkler de eksisterende procedurer.

I denne forbindelse vil miljøvurderingernes generelle kvalitet være et centralt spørgsmål, og her er der helt
klart plads til forbedringer. Dels kan kvalitetskontrollen af den VVM-dokumentation, som entreprenøren
fremsender, forbedres. Dels kan kvaliteten af selve VVM-processen forbedres.

(2) EFT L 175 af 5.7.2002, s. 40
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Mine tjenestegrene har allerede indledt arbejdet med revision af VVM-direktivet. I slutningen af juni vil der
blive gennemført en bred høring af offentligheden og de berørte parter. Parlamentsmedlemmerne kan
naturligvis deltage heri og fremsætte deres synspunkter.

Når alle de relevante data og oplysninger foreligger, vil Kommissionen udlede passende politiske muligheder
for at ændre VVM-direktivet, herunder metoder til at sikre miljøkonsekvensanalysernes uafhængighed. Alle
forslag fra Kommissionen vil blive underlagt en konsekvensanalyse af lovgivningen. Jeg er endnu ikke i stand
til at sige, hvornår Kommissionens forslag foreligger, men det er helt klart min mening at fremlægge dette
forslag i min mandatperiode, helst så hurtigt som muligt, selv om der selvfølgelig er meget arbejde, der skal
udføres inden da.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Hr. formand! Dette problem er vigtigt for medlemsstaterne,
vigtigt fordi der gennemføres projekter lokalt i medlemsstaterne, og vigtigt i forbindelse med internationale
projekter, og her kunne et eksempel være energiinfrastrukturprojekter såsom Nordstreamprojektet i Østersøen.
Som nævnt har samfundet ret til at deltage, og aktørerne skal tage hensyn til samfundets krav, men på en
eller anden måde blev der end ikke taget hensyn til oplysninger fra uafhængige videnskabsfolk. Derfor drøfter
vi her i dag behovet for at indføre en uafhængig miljøkonsekvensanalyse, og jeg vil gerne spørge kommissæren,
om han mener, at Kommissionen vil kunne regulere den nationale lovgivning på dette område, eller såfremt
der er tale om et internationalt projekt, om Kommissionen selv kan gribe ind?

Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Endnu en gang har parlamentsmedlemmet
sat fingeren på det rigtige sted. Hvis projektet eller investeringen ikke har grænseoverskridende virkninger,
så er det ret klart, hvordan tingene skal foregå. Her gælder subsidiaritetsprincippet helt klart, og jeg har intet
at tilføje.

Hvis processen er gennemsigtig, hvis alle kan fremsætte deres synspunkter – det var forresten hensigten med
tidligere ændringer af VVM-direktivet, og i 2003 blev det bragt på linje med Århuskonventionen, som netop
indeholder bestemmelser herom – så skal processen føre til de ting, som parlamentsmedlemmet nævnte.

Tingene er lidt mere komplicerede, når man taler om grænseoverskridende projekter. I direktivet kræves i
øjeblikket, at der gennemføres forhandlinger eller bedre informationsudveksling mellem de berørte parter,
når der er tale om grænseoverskridende forhandlinger. Det skal allerede nu ske i henhold til
EPSA-konventionen, men hvis der er tale om et projekt i EU's medlemsstater, er det naturligvis VVM-direktivet,
der er gældende.

For at være ærlig, så har Kommissionen mere eller mindre en proceduremæssig rolle i denne henseende. Vi
skal sikre, at der tages hensyn til alle de nødvendige procedurer, nødvendige procedurer, der ideelt set skulle
føre til en uafhængig konsekvensanalyse, udarbejdet først af entreprenøren og senere om nødvendigt
kontrolleret og behandlet af medlemsstaternes myndigheder. Det er det, vi garanterer. Vi har indført to vigtige
ting med indførelsen af VVM-begrebet. Den ene er, at der tages seriøst hensyn til miljøet i forbindelse med
alle investeringer, og den anden er, at der gennemføres en offentlig høring i alle sager, så tingene er
gennemsigtige. Men parlamentsmedlemmet har sat fingeren det rigtige sted. Jeg mener, at spørgsmålet eller
det, der implicit ligger bag parlamentsmedlemmets ræsonnement, er et af de spørgsmål, der skal tages op i
fremtiden ved revisionen af VVM-direktivet, men jeg kan ikke lige nu svare på, hvilken retning vi vil gå i.
Drøftelserne indledes nu, og jeg vil helt klart se nærmere på disse spørgsmål fremover.

Marian Harkin (ALDE). - (EN) Hr. formand! Jeg skal fatte mig i korthed. Jeg vil gerne spørge om, hvorfor
man har besluttet at stille en kommissær fem spørgsmål, mens en anden kun blev stillet et spørgsmål.

Er der en grund hertil? Er det lovligt, at vi kan forvente, at de enkelte kommissærer stilles to eller tre spørgsmål.
Jeg vil blot gerne vide, hvad årsagen hertil er.

Formanden. – Det er den rækkefølge, de blev fremsat i.

Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Hr. formand! Hvad med kommissær Dalli? Har vi mistet ham fuldstændigt?
Spørgetiden forekommer ikke at blive forvaltet særlig godt, hvis man helt udelukker en kommissær.

Formanden. – Der er rent faktisk tale om to kommissærer.

Malcolm Harbour (ECR). – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne bede formanden rapportere tilbage til præsidiet,
og jeg taler her som formand for Udvalget om Det Indre Marked, for to af de førende kommissærer for mit
udvalg har ikke haft muligheden for at besvare spørgsmål fra såvel medlemmer af mit udvalg som andre.
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Hvis man fra starten af mødet vidste, at tiden ville være begrænset, som formanden tydeligvis gjorde, og som
mødesekretariatet gjorde, så var det først og fremmest helt unødvendigt at tage de to spørgsmål i begyndelsen
som ikke var stillet til nogen kommissær. Medlemmerne af Parlamentet stiller spørgsmål specifikt til
kommissærerne, fordi de er her, så disse to spørgsmål kunne undværes. Hvis dette problem opstår igen, vil
jeg foreslå, at forretningsordenen om dette spørgsmål ændres.

For det andet stod det helt klart, hvor megen tid der stod til rådighed, og man kunne så have fordelt
spørgsmålene mellem de tre kommissærer, som har gjort sig den ulejlighed og været så høflige at være til
stede. Det er skandaløst, at Parlamentet ser bort fra, at to kommissærer er kommet her og nu ikke vil få tid
til at tale. Så i min egenskab af formand for et udvalg insisterer jeg på, at formanden for dette møde aflægger
fuld beretning for præsidiet og giver udtryk for vores stærke utilfredshed med den elendige tilrettelæggelse
af dette møde.

Formanden. – I alle parlamenter i verden løber spørgetiden tør for tid, og det er det, der er sket her i aften.
Det sker hver eneste gang.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Hr. formand! Jeg vil også gerne gøre opmærksom på, at tiden ikke er
fordelt fornuftigt. Jeg havde et møde i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og
stemmeafgivning på samme tid, og jeg forlod Landbrugsudvalget for at kunne være til stede ved afstemningen.
Tiden var tydeligvis ikke blevet fordelt korrekt mellem parterne i den parlamentariske kontrol. De har tilladt
supplerende spørgsmål på en meget fleksibel måde. Jeg mener, vi må vise kommissærerne og hr. Barnier
respekt. Dette kræves i Parlamentets forretningsorden. Jeg har stor personlig respekt for formanden, men
jeg må sige dette. De kommer fra det land, i hvilket det moderne parlamentariske demokrati blev født. Det
parlamentariske demokrati er dog underlagt regler og principper. Jeg er virkelig ked af, at dette er sket her i
aften. Det gør ingen ære. Det gør ikke Parlamentet ære, og det gør ikke præsidiet ære, hr. formand.

Formanden. – Vi startede rent faktisk sent, fordi nogle kommissærer og nogle medlemmer ikke var til stede.
Det er en del af årsagen til, at dette sker.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Hr. formand! Jeg har deltaget i hver eneste spørgetid siden 1994, men jeg har
aldrig oplevet en skandale i denne størrelsesorden. Den korrekte procedure er, at hvis taletiden nedskæres,
så nedskæres den for alle kommissærer.

Jeg stillede det første spørgsmål til kommissær Dalli, så jeg var sikker på, at mit spørgsmål ville blive besvaret.
I dette øjeblik taler José Barroso til min gruppe, og da jeg forlod den diskussion for tre kvarter siden, har jeg
siddet her i 45 minutter og ventet på, at det skulle blive min tur. Må jeg påpege, at De burde have meddelt
mig, at det ville være tilfældet. Jeg må virkelig sige, at jeg er uenig i denne procedure og kræver, at spørgetiden
ikke indskrænkes yderligere. Den er det vigtigste af alt i et parlament. Vi er ikke en stemmemaskine for
administrationen! Hver enkelt medlem af Parlamentet har ret til at deltage i spørgetiden, det er en
grundlæggende ret, som vi navnlig har fået fra det britiske parlament.

Formanden. – Som jeg sagde, sker det i alle parlamenter, i alle lande, at spørgetiden løber tør for tid, og vi
er løbet tør for tid. Jeg vil tage et sidste spørgsmål.

Formanden. – Spørgsmål 27 af Kathleen Van Brempt (H-0301/10)

Om: Fugle- og habitatdirektiverne

Fugledirektivet (79/409/EØF(3)) og habitatdirektivet (92/43/EØF(4)) kommer konstant under pres. Det er
populært at hævde, at de står i vejen for økonomisk udvikling. Eksemplet med havnen i Antwerpen viser
imidlertid det modsatte. Næsten hele havneområdet er udpeget som særligt beskyttet område i henhold til
fugledirektivet, men naturbeskyttelse og udvikling går her hånd i hånd med økonomisk udvikling, som
kommissæren selv konstaterede for nylig. På baggrund af det eksisterende pres for at få lempet disse direktiver,
forekommer det mig passende her i FN’s biodiversitetsår at spørge kommissæren, hvad hans holdning er til
fugle- og habitatdirektiverne.

Er kommissæren enig med kommissionsformand Barroso, der i en skrivelse til premierminister Balkenende
fastslog, at der ikke var behov for revision af ovennævnte direktiver, men tværtimod for stabilitet i den
relevante lovgivningsramme, og at disse direktiver gav plads nok til økonomisk udvikling?

(3) EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1
(4) EFT L 206 af 22.71992, s. 7
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Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! EU's habitat- og fugledirektiver yder, som de
er nu, den nødvendige fleksibilitet til at sikre forenelighed mellem naturbeskyttelse og økonomisk udvikling.
Kommissionen mener ikke, at en revision ville være berettiget på nuværende tidspunkt. Der er flere årsager
hertil.

EU's naturbeskyttelseslovgivning fastsætter en global model for naturbeskyttelse – baseret på videnskabelige
data, den kan håndhæves juridisk, og den er baseret på økosystemer som den grundlæggende enhed.
Naturanetværket er et af de mest avancerede, omfattende og fleksible systemer for naturbeskyttelse i verden.
Det er et af de største resultater af EU's miljøpolitik.

Biodiversitet er en central miljøprioritet for Kommissionen i dens nuværende mandatperiode. I marts i år
bekræftede Rådet endnu en gang, at beskyttede områder og økologiske netværk er hjørnestenen i vores
bestræbelser på at bevare biodiversitet, og understregede behovet for at gennemføre fugle- og
habitatdirektiverne fuldstændigt og for at fremskynde færdiggørelsen af Natura 2000-netværket.

Vi befinder os nu i en afgørende fase af gennemførelsen af lovgivningen. Rundt omkring i Europa nærmer
processen med udpegning af Natura 2000-områder sig sin afslutning, og vi skal nu fokusere på at sikre, at
Natura 2000-netværket forvaltes effektivt, og at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til det, så det fuldt ud
kan nå sine mål.

EU's habitatdirektiv er et unikt, fleksibelt redskab, som gør det muligt, at udøve landbrug, fiskeri, skovbrug,
jagt og endog gennemføre større udviklingsprojekter på en måde, der ikke ødelægger vores naturarvs
økologiske værdi. Naturaområder er ikke no-go områder, hvor menneskelige aktiviteter og økonomisk
udvikling udelukkes. De fleste områder er levende landskaber, der er blevet formet som et resultat af mange
års menneskelig indgriben. Udpegning af et Naturaområde betyder ikke, at de økonomiske aktiviteter i
området indstilles. Tværtimod er der mange eksempler som f.eks. havnen i Antwerpen, som jeg besøgte for
nylig, og som også nævnes i spørgsmålet, på, at en vellykket økonomisk udvikling fortsætter side om side
med naturbeskyttelse. Korrekt gennemførelse af bestemmelserne i naturdirektiverne, tidlig integration af
miljøhensyn i planlægningsprocessen og bred orientering og inddragelse af alle aktører er nøglen til sådanne
succeshistorier.

Endelig skal vi, da vi ikke har nået målet om at sætte en stopper for tabet af biodiversitet i 2010, vurdere
årsagerne til denne fiasko. I den forbindelse må vi gennemføre en detaljeret evaluering af, om gennemførelsen
af vores eksisterende lovgivning er effektiv, når det gælder beskyttelse af biodiversitet, og overveje, hvilke
forbedringer der eventuelt skal foretages.

Kathleen Van Brempt (S&D). – (EN) Hr. formand! Jeg skal fatte mig i yderste korthed. Det var dette svar,
jeg ønskede. Jeg tror, at alle miljøorganisationerne og mange økonomiske aktører, som mener, at dette er
et rigtig godt direktiv, vil være meget glade for at høre fra kommissæren.

Formanden. – Spørgsmål, der ikke er blevet besvaret på grund af tidnød, vil blive besvaret skriftligt (se bilag).

Hermed er spørgetiden afsluttet.

(Mødet udsat kl. 20.35 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Næstformand

16. Kønsaspekter ved den økonomiske nedgang og finanskrisen - Vurdering af
resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og
henstillinger for fremtiden - Charter om kvinders rettigheder - opfølgning
(forhandling)

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

– betænkning af Raül Romeva i Rueda, for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om kønsaspekter
ved den økonomiske nedgang og finanskrisen [2009/2204(INI)] (A7-0155/2010),
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– betænkning af Ilda Figueiredo for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om vurdering af
resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og henstillinger for fremtiden
[2009/2242 (INI)] (A7-0156/2010), og

– mundtligt spørgsmål til Kommissionen af Zita Gurmai og Britta Thomsen for Gruppen for Det Progressive
Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, Ilda Figueiredo og Eva-Britt Svensson for Den Europæiske
Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, Antonyia Parvanova for Gruppen Alliancen af Liberale
og Demokrater for Europa og Marije Cornelissen for Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance om
Charter for kvinders rettigheder – opfølgning [2010/2692(RSP)] (O-0059/2010 – B7-0305/2010).

Raül Romeva i Rueda, ordfører. – (ES) Hr. formand! Jeg vil gerne takke for denne lejlighed til at drøfte dette
emne. Tillad mig at begynde med et spørgsmål. Et meget enkelt spørgsmål, men et spørgsmål, som jeg tror,
understreger det problem, vi taler om, ganske godt. Hvis vi havde haft Lehman Sisters i stedet for Lehman
Brothers, ville vi så være her i dag for at tale om dette emne? Det ved vi ikke, for det er ikke tilfældet, men det
er indlysende, at situationen ville have været en helt anden end den, vi har nu med kreditsammenbrud og
finanskrise.

Der er meget stor enighed blandt økonomer, feministiske såvel som ikkefeministiske, om, at den aktuelle
krise er forårsaget af en række institutioner, der grundlæggende alle ledes af mænd. Vi har derfor et objektivt
datasæt, der peger på, at mænd er direkte ansvarlige for denne situation.

Vi kan ikke sige, om situationen ville have været den samme, hvis flertallet havde været kvinder i stedet for
mænd, men jeg finder det indlysende, at der ville have været forskelle både i årsagerne til og håndteringen
af krisen og naturligvis også af det aktuelle genopsving.

Jeg mener, at det er vigtigt at understrege et andet væsentligt faktum, nemlig at de finansielle agenturer, der
har en større andel af kvinder i deres ledende organer, har lidt langt mindre under denne situation. Jeg mener,
at dette tvinger os til at stoppe op og tænke, hvilket vi gør med denne betænkning.

Til en vis grad vil vi gerne fremføre, at krisen, ud over at være et yderst alvorligt problem, er og skal være en
lejlighed til at korrigere nogle af de spørgsmål, der har ført os ad det, der tydeligvis er en forkert vej. Dårlig
politik og manglende ligestilling i mange af disse politikker er et af disse problemer.

I denne henseende vil jeg gerne påpege og klart understrege nogle af manglerne ved de politiske reaktioner
på krisen. De benytter sig ikke af denne lejlighed. For eksempel anvendes der ikke på nuværende tidspunkt
et kønsaspekt i det, der er kendt som "post-Lissabonperspektivet", nemlig 2020-strategien. Indtil videre har
der ikke været noget udtrykkeligt ønske om, at der indføres klare makroøkonomiske politikker og
retningslinjer for beskæftigelsen med et klart og indlysende kønsaspekt. En ting er erklæringer, men vi er her
interesserede i mærkbare forpligtelser.

Målet med denne rapport er i det mindste at åbne op for debatten og lægge nogle få spørgsmål på bordet,
som vi mener, er vigtige. Vi er klar over, at der findes nogle medlemsstater, nogle regeringer – herunder
formandskabets regering, den spanske regering – der har ført en debat om dette emne og lagt nogle emner
på bordet. Jeg vil gerne understrege og anerkende dette, og samtidig vil jeg gerne støtte kommende
formandskaber, som ønsker at rejse tilsvarende emner.

Jeg mener dog, at det er vigtigt at påpege noget andet. Hvis vi virkelig ønsker at korrigere nogle af disse
fejltagelser, er det meget vigtigt, at vi forstår, at årsagerne omfatter en række nøgleelementer, og det første
af dem er manglende politisk vilje til at gennemføre klare ligestillingspolitikker.

Det, vi beder om i denne betænkning, er derfor først og fremmest politisk vilje. For det andet opfindsomhed,
hvilket jeg mener det er vigtigt at understrege. Og for det tredje, og dette er nøgleaspektet i betænkningen,
foranstaltninger, der er mærkbare, klare og, om man vil, bindende og obligatoriske, Vi har fået nok at gode
intentioner.

Det, vi har brug for, er klare forpligtelser, og jeg vil sige det endnu en gang. Bindende, obligatoriske
forpligtelser, som skal opfyldes. For eksempel indførelse af fuld beskæftigelse både for mænd og kvinder,
men særlig for kvinder, bør være et mål i sig selv.

Kort sagt vil et mærkbart mål være 75 % beskæftigelse for kvinder i 2020 eller nedbringelse af lønkløften til
nul eller til maksimalt 5 %. Det er noget, vi har krævet længe. Der er tale om foranstaltninger, der i det mindste
allerede drøftes, og som nogle af os gerne så blev obligatoriske.
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Vi er klar over, at såvel kommissær Reding som det spanske formandskab gentagne gange har rejst disse
spørgsmål, og vi vil gerne opfordre resten af grupperne og også de øvrige lande til at indse, at dette ikke blot
er en grille, det er en forpligtigelse og et behov, og det er en mulighed i forbindelse med den krise, vi oplever
nu. Under alle omstændigheder vil jeg gerne slutte med at anerkende det arbejde, den støtte og alle de bidrag,
som de forskellige grupper har bidraget med, så denne tekst kunne blive en konsensus og et kompromis og
helt klart kunne understrege problemet og det, der er og bør være løsningen.

Ilda Figueiredo, ordfører. – (PT) Hr. formand, fru kommissær! Den betænkning, jeg fremlægger her, er
resultatet af et samarbejde inden for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som også omfattede
en høring af kvindeorganisationer og eksperter og deltagelse af Kommissionen selv. Jeg vil gerne takke alle
de involverede parter.

Ifølge vores analyse af køreplanen for ligestilling 2006-2010 er der gjort visse fremskridt, og der er blevet
fokuseret på nogle nøgleaspekter af ligestilling mellem kvinder og mænd. De er rent faktisk ikke blevet
realiseret fuldt ud, fordi den nødvendige politiske vilje ikke har været der.

Det er navnlig værd at nævne de uligheder, der fortsat findes i det virkelige liv, såsom problemer med adgang
til job med rettigheder og anstændige lønninger, fattigdom, fortsat diskrimination og stereotyper, der bidrager
til at videreføre uligheder, herunder adgang til uddannelse og faglig forfremmelse til ledende stillinger, og i
det økonomiske og politiske liv. Eksisterende modsigelser i EU-politikken bidrager også hertil og har resulteret
i, at over 85 mio. mennesker lever i fattigdom, de fleste af dem kvinder og børn som følge af arbejdsløshed,
jobusikkerhed, lave lønninger, pensioner under eksistensminimum og dårlig adgang til offentlige
tjenesteydelser af høj kvalitet.

Den aktuelle økonomiske og sociale krise har navnlig haft alvorlige konsekvenser for kvinder, og dette
forværrer uligheder og forskelsbehandling. Dette gælder ulige løn mellem mænd og kvinder, som er over
17 % i gennemsnit, og direkte forskelsbehandling, der har tendens til at forværres, når beskæftigelsen stiger,
og rammer både kvinder og unge piger.

De job, der er blevet skabt i de seneste år, særlig for unge og kvinder, har i vid udstrækning været usikre og
dårligt betalte, og de grundlæggende rettigheder, navnlig i tilknytning til graviditet og barsel, er ikke blevet
respekteret. Dette har også bidraget til den lave fødselsrate. Den omfattende forskelsbehandling, som visse
grupper af kvinder er udsat for, er særlig alvorlig. Det hårdest ramte grupper er de ældre, kvinder med
forsørgerbyrde, indvandrerkvinder eller kvinder fra minoritetsgrupper samt kvinder med handicap.

Ud over den store fattigdom og arbejdsløshed har vold og forskelsbehandling også bidraget til at videreføre
eller endog øge handel med kvinder og børn og til prostitution i forskellige EU-lande. Dette kræver en hurtig
reaktion. Desværre berørte forslagene i Europa 2020-strategien, som Kommissionen har præsenteret, ikke
kønsspørgsmålet på en tilfredsstillende måde. Vi håber derfor, at man vil se på situationen igen, og at
kommissæren ved udviklingen af ligestillingsstrategien først og fremmest vil reagere på disse spørgsmål.
Dette går dog videre end et enkelt område af Kommissionen, og der skal være et langt større engagement.
Blandt de talrige foranstaltninger, der nævnes i betænkningen, vil jeg derfor gerne understrege fire områder.

På institutionelt plan foreslår vi, at den nye strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd skal indgå i et
handlingsprogram og en politisk forpligtelse, der tager udgangspunkt i Beijingplatformen og de fremskidt,
den har medført, og at det anerkendes, at kvinders og unge pigers rettigheder udgør en umistelig, integrerende
og uadskillelig del af de universelle menneskerettigheder. Vi opfordrer også til, at Rådet, når Parlamentet har
afgivet sin udtalelse, vedtager Kommissionens nye forslag om ligestillingsstrategien. Dermed søger vi at give
ligestillingspolitikken større politisk vægt og give den et nyt momentum og sikre, at der afsættes EU-midler
hertil, så den kan gennemføres effektivt. Vi anser det årlige trepartsmøde mellem Rådet, Kommissionen og
Parlamentet for at være meget vigtigt, da det ser på fremskridtene med hensyn til strategien for ligestilling
mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union, og det samme er en årlig konference om ligestilling
mellem kvinder og mænd med deltagelse af de forskellige medlemsstaters kvindeorganisationer og faglige
organisationer og naturligvis Europa-Parlamentets medlemmer og medlemmerne af de nationale parlamenter,
hvor der hvert år lægges særlig vægt på et på forhånd fastlagt emne.

Jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på behovet for at inddrage kønsaspektet ved udarbejdelsen af
alle forslag. Endelig – og jeg er ved at være færdig, hr. formand – vil jeg gerne nævne, at vi insisterer på, at de
foranstaltninger, der allerede er blevet meddelt, anvendes og gennemføres, uanset om det er Institut for
Ligestilling, Centret for Vold eller den fuldstændige anvendelse af eksisterende direktiver, så vi kan gøre
kvinders frigørelse og deres faglige tilfredsstillelse til det centrale mål for vores initiativ og for selve strategien.
Mange tak. Tag venligst hensyn til de henstillinger, vi har fremsat her.
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Zita Gurmai, spørger. – (EN) Hr. formand! Den omstændighed, at Kommissionen har valgt at gentage og
styrke sin forpligtelse til at gøre ligestilling mellem kvinder og mænd til en realitet, er en velkommen udvikling.
Den form, man har valgt, er et dokument med titlen "Kvindecharter", som blev fremlagt på kvindernes
internationale kampdag.

Dette dokument følger i kølvandet på det løfte om at udarbejde et kvindecharter, som Kommissionens
formand, José Manuel Barroso, under drøftelserne forud for hans valg til en ny mandatperiode fremsatte
over for Parlamentet. Dokumentet er desuden en højtideligholdelse af 15-års-dagen for Beijingplatformen
på FN's internationale kvindekonference og 30-års-dagen for FN's konvention om afskaffelse af alle former
for diskrimination imod kvinder. Sammenfattende opfylder dokumentet mange funktioner, og de er alle
vigtige.

Hvordan agter Kommissionen at inddrage de øvrige EU-institutioner, civilsamfundet og andre aktører i dette
initiativ?

Det fremgik af en nyere Eurobarometerundersøgelse om ligestilling mellem kvinder og mænd, at 62 % af
europæerne mener, at der fortsat findes ulighed mellem kvinder og mænd på mange områder i samfundet.
Hvordan vil kvindechartret håndtere denne opfattelse af ulighed? Hvordan kan indholdet af kvindernes
charter omsættes til håndgribelige og klare mål?

Som sædvanlig vil Kommissionen fortsat arbejde ud fra en femårig strategi for ligestilling mellem kvinder
og mænd. Den aktuelle køreplan omfatter perioden 2006-2010. Hvordan vil Kommissionens kommende
femårsstrategi for ligestilling blive knyttet sammen med kvindechartret, og hvordan vil aktørerne blive
involveret i dette arbejde?

Med hensyn til fremtiden fremgår det klart af betænkningen, at vores nuværende problemer omfatter behovet
for flere data og den omstændighed, at resultaterne på ligestillingsområdet ikke bedømmes korrekt på grund
af manglen på klare mål. Hvis vi ønsker at opnå resultater, må vi vurdere årsagerne til ulighed og vurdere
resultatet af vores handlinger. Betænkningen vedrører vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling
mellem kvinder og mænd 2006-2010, men vi må naturligvis være mere ambitiøse.

Til sidst vil jeg blot nævne den europæiske beskyttelsesordre. Vi kan ikke vente længere med at give kvindelige
ofre i Europa den bedste beskyttelse. Jeg opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til under ledelse
af det spanske formandskab at nå frem til en progressiv og effektiv aftale snarest muligt.

Eva-Britt Svensson, spørger. – (SV) Hr. formand! I en perfekt verden ville vi ikke have haft behov for denne
forhandling her i aften. Vi ville leve i et samfund, der var lige. Vi lever imidlertid ikke i en perfekt verden, og
derfor har vi denne forhandling. Det må dog ikke stoppe med en forhandling. Der er behov for konkrete
foranstaltninger for at øge kvinders rettigheder og i forbindelse med vores arbejde med at fremme ligestilling
mellem kvinder og mænd.

Et charter om kvinders rettigheder, et charter, der indebærer en omfattende strategi på alle politiske områder,
er, hvad der er hårdt brug for. Jeg er fuldt og fast overbevist om, at det ikke er nok at fremsætte erklæringer
og fine ord om ligestilling. Det er ikke nok at gennemføre separate, isolerede foranstaltninger på forskellige
områder. Nej, arbejdet med ligestillingsspørgsmål – ligestillingsstrategien, betænkningen af Ilda Figueiredo
– skal indgå i en omfattende strategi, men vi har også behov for et omfattede charter om kvinders rettigheder.

Ved udarbejdelsen af et sådant charter mener jeg, at vi må gøre brug af den viden, de færdigheder og de
erfaringer, som også findes uden for Parlamentet. I kvindeorganisationer, ikkestatslige organisationer (ngo'er)
og civilsamfundet generelt findes der færdigheder, viden og erfaringer, som vi kan trække på, når vi udarbejder
et detaljeret charter.

Kommissionen har muligheden for at indlede og koordinere processen mellem EU-institutionerne, de
nationale parlamenter, ngo'er og andre om udarbejdelse af et sådant charter. Jeg er sikker på, at vi med det
engagement i arbejdet med at fremme ligestilling, som kommissær Reding har givet udtryk for, har en
mulighed for at udarbejde et sådant charter sammen med Kommissionen.

Jeg vil også gerne sige, at vi ofte – under alle omstændigheder forud for hvert valg til Europa-Parlamentet –
drøfter, hvordan vi kan få flere kvinder til at deltage i parlamentsvalgene, og hvordan vi kan få flere kvinder
inddraget i den politiske beslutningstagning generelt. I denne henseende mener jeg ikke, at det er nok for os
at gå ud og opfordre kvinder til at deltage i valgene. Nej, kvinder og vores medborgere generelt er mere
intelligente end som så. De ser naturligvis på, hvad vi har gjort for at ændre deres liv, og på, hvad vi i
Parlamentet har gjort for at forbedre deres forhold og så videre.
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Derfor bør vi benytte denne valgperiode til at vise kvinderne i EU og i verden, at der er et sted, hvor vi virkelig
gør en forskel i de fleste kvinders liv.

Antonyia Parvanova, spørger. – (BG) Hr. formand! Når vi vurderer resultaterne af køreplanen for ligestilling
mellem kvinder og mænd og samtidig skitserer de fremtidige retningslinjer på dette område, må vi navnlig
fokusere på de politikker, der har direkte eller indirekte indflydelse på ligestilling mellem kvinder og mænd.

Vi forventer, at Kommissionen fremlægger en politik for kvinder, som er blevet ofre for uretfærdighed,
forskelsbehandling, sult, fattigdom, menneskehandel samt andre former for vold. Vi må tage hensyn til, at
der, selv om ligestilling mellem kvinder og mænd er et absolut krav for fuld udøvelse af vores grundlæggende
menneskerettigheder og et grundlæggende princip i EU, fortsat findes uligheder på det politiske område og
i kvindernes liv.

Derfor er det navnlig vigtigt for os at arbejde på at stadfæste ligestillingspolitikkerne, der udgør et instrument
for økonomisk udvikling og social samhørighed. Vi må tage hensyn til behovet for en ny, socialt bæredygtig
model, som skal omfatte alle de færdigheder, som kvinder har i økonomien, genoprette balancen mellem
kvinders og mænds ansvar i det offentlige og det private liv og sikre en sådan ligevægt mellem arbejde og
familieliv.

Dette mundtlige spørgsmål er, samtidig med at vi behandler betænkningen om køreplanen for ligestilling
mellem kvinder og mænd, et særligt udtryk for Parlamentets holdning til politikker for fremme af ligestilling
mellem kvinder og mænd. Jeg mener, at charteret om kvinders rettigheder, senere i år efterfulgt af en strategi
om håndhævelsen af det, gør det nødvendigt, at de fremskridt, der er opnået på dette område i de seneste
tiår, stadfæstes, og at der udformes en stabil europæisk politik for skabelse af et mere fuldstændigt samfund.

Vi forventer, at Kommissionen foreslår foranstaltninger, der skal medtages i strategien for ligestilling mellem
kvinder og mænd, som sikrer specifikke lovgivningsinitiativer til håndtering af vold mod kvinder og
lovgivnings- og ikkelovgivningsinstrumenter om fjernelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet,
lønkløfter, og det, at kvinder skubbes ud i ufaglært arbejde. Der er også behov for effektive foranstaltninger
for at øge beskæftigelsessatsen og de sociale gevinster for kvinder som en del af Europa 2020-strategien samt
for programmer, der tilskynder til inddragelse af kvinder i den grønne økonomi, politikker for fremme af
større repræsentation af kvinder i beslutningsprocessen og endelig passende lovændringer for at få flere
kvinder ind i ledende stillinger.

Det er vores fælles pligt at øge kendskabet til kvinders rettigheder i Europa. Jeg mener også, at vores fælles
bestræbelser vil resultere i en effektiv europæisk politik, der skal fremme ligestilling mellem kønnene,
underbygget af egentlige strategier, håndhævelsesforanstaltninger og specifikke programmer. Jeg vil navnlig
henlede opmærksomheden på den omstændighed, at kvindernes rolle inden for landbruget i den nuværende
situation med global økonomisk krise får afgørende betydning.

Vores fælles bestræbelser på at fjerne forskellene inden for beskæftigelse og på at få flere kvinder ind i ledelsen
af kommercielle virksomheder og i alle sociale sfærer generelt vil sikre positive resultater. Hvis vi opnår
ligestilling mellem kvinder og mænd, vil det få en gavnlig virkning på produktiviteten og den økonomiske
vækst og medføre talrige sociale og økonomiske fordele for vores samfund.

Vi mangler blot ambitioner, fru kommissær. Vi tøver med at bevise Europa-Parlamentets styrke. Vi er
ansvarlige over for vores vælgere. De nævner ulighed mellem kvinder og mænd som det største uløste
problem i EU, og vi forventer kommissærens støtte til et samarbejde om at løse dette problem.

Marije Cornelissen, spørger. – (EN) Hr. formand! Det er næsten et år siden, det nye Europa-Parlament blev
valgt. Det er næsten et halvt år, siden kommissær Reding blev udpeget. Så vi har fire år tilbage sammen, hvor
vi virkelig kan gøre en forskel for kvinder og mænd. Hvordan vi som parlament og fru Reding som kommissær
bedømmes efter disse fire år, vil afhænge af de foranstaltninger, vi træffer, og den støtte, vi kan rejse i
samfundet.

Ingen vil blive imponeret over ord alene. Jeg har ikke lyst til om fire år at skulle sige "Se, her er et dokument
fra fru Reding, og her er en enorm stak beslutninger fra Parlamentet". Jeg vil kunne sige "ja, vi har sikret to
ugers forældreorlov til alle europæiske fædre. Ja, vi har tilpasset vores ligestillingslove, så de omfatter alle
områder, så de omfatter transseksuelle mennesker. Ja, vi har et system, der sikrer lige mange mandlige og
kvindelige kommissærer i den kommende Europa-Kommission". Jeg ønsker at sige "ja, lønkløften mellem
kvinder og mænd bliver mindre, og flere kvinder har anstændige job og en anstændig løn. Og ja, kløften

15-06-2010Europa-Parlamentets forhandlingerDA152



mellem kvinder og mænds deltagelse i pleje bliver mindre, og flere mænd påtager sig deres andel af den
ubetalte pleje".

Jeg håber, at alle grupper her i Parlamentet er enige om at vedtage to stærke betænkninger i morgen –
Figueiredo-betænkningen og Romeva i Rueda-betænkningen – og jeg håber, at kommissær Reding vil have
modet til at omsætte disse betænkninger i handling, selv når der ikke er noget nemt flertal i Rådet på forhånd.

Vi kan ikke gøre dette alene. Vi må inddrage dem, for hvem dette er vigtigt. Jeg er ikke særlig glad for den
måde, chartret om kvinder hidtil har været udformet på, idet hverken Parlamentet eller civilsamfundet har
været inddraget, men jeg vil acceptere, at dette er Kommissionens indledende erklæring om dens engagement
i ligestilling mellem kvinder og mænd.

Det vigtigste er, hvad der sker nu. Som svar på vores spørgsmål kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre fra
kommissær Reding, hvordan hun vil udarbejde en ambitiøs strategi for vore kommende fire år.

Isabel Martínez Lozano, formand for Rådet. – (ES) God aften, hr. formand! Jeg vil gerne takke for denne
mulighed for at deltage i forhandlingen med parlamentsmedlemmerne her i aften. På vegne af det nuværende
formandskab for Rådet vil jeg gerne lykønske Parlamentet med disse betænkninger, som er blevet fremlagt
for os her i aften. Der er ingen tvivl om, at de klart redegør for de europæiske kvinders problemer, de
problemer, som vi står over for i denne vanskelige tid, og de udfordringer, vi må tage op som politikere i de
kommende få år.

Jeg har arbejdet med disse spørgsmål – disse problemer, som er blevet understreget her i eftermiddag – i de
seneste seks måneder for det spanske formandskab for Rådet og i nogle år forinden for Kommissionen.

Jeg har som sagt helliget en del af mit arbejde, en del af det spanske formandskabs arbejde kønsaspektet i
den nye strategi for vækst og beskæftigelse, EU 2020-strategien, som forventes vedtaget torsdag den 17. juli.
Det er utvivlsomt et afgørende instrument, der vil præge alle vores politikker i det kommende tiår.

Ud over at indarbejde kønsaspektet i denne strategi, har jeg også søgt at placere kampen mod kønsbestemt
vold øverst på dagsordenen. Faktum er, at dette spørgsmål, der utvivlsomt afspejler de ondeste aspekter af
ulighed, fortsat er et alvorligt socialt problem i alle vores medlemsstater, som det også anerkendes i de
betænkninger, vi netop har fået forelagt.

Vi har således vedtaget nogle konklusioner, der fremmer Kommissionens og medlemsstaternes mål og
instrumenter med hensyn til fjernelse af vold mod kvinder. Den vedtagne tekst forpligter de 27 medlemsstater
og Kommissionen til at udvikle fælles initiativer og instrumenter, så de i fællesskab kan håndtere den plet,
som vold mod kvinder udgør.

En af disse konklusioner er udarbejdelsen af en europæisk strategi til forebyggelse og bekæmpelse af
kønsbestemt vold. Kommissionen har således allerede indledt arbejdet med denne strategi, hvis primære
mål må være at indhente oplysninger, der kan sammenlignes på europæisk plan, at fastsætte fælles mål og
afsætte de ressourcer, der skal til, for at nå dem, og at tage det første skridt i retning af oprettelse af et europæisk
overvågningscenter for kønsbestemt vold.

Med hensyn til vold foreslås det som bekendt også i disse konklusioner, at der oprettes en gratis hjælpelinje
for ofre for kønsbestemt vold, ud over en række foranstaltninger, der skal styrke den sociale beskyttelse af
kvindelige ofre. Vi har også bedt Kommissionen undersøge retsgrundlaget for eventuelle nye
lovgivningsinstrumenter, som skal sætte os i stand til at bekæmpe disse lovovertrædelser mere effektivt i alle
medlemsstaterne.

Den 7. juni i år blev ligestilling endnu en gang genstand for en europæisk debat i Rådet om beskæftigelse,
socialpolitik, sundhed og forbrugeranliggender på grund af vedtagelsen af beskæftigelsespolitiske retningslinjer
for medlemsstaterne. Som jeg netop har sagt, vil de blive fremlagt for Det Europæiske Råd den 17. juni. Disse
retningslinjer omfatter ligestilling mellem mænd og kvinder som en vigtig faktor, ikke blot i genopretningen
af beskæftigelsen i den aktuelle situation med økonomisk krise, men også i den praktiske gennemførelse af
den nye, intelligente, bæredygtige og integrerende vækstmodel for det kommende tiår. Grunden hertil er, at
en social model, der passer på en befolkning, der forventes at ældes betydeligt over de kommende 20 år,
også skal være bæredygtig, og pasningen af denne befolkning kan ikke fortsat udelukkende være baseret på
kvindernes frivillige hænder.

En ting fremgår klart af disse indledende betragtninger om de betænkninger, der er blevet fremlagt, og af alle
de forhandlinger, vi har gennemført i løbet af vores formandskab, og det er, at Europa, hvis vi ønsker at
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genopbygge væksten på et solidt grundlag, skal kunne regne med alle dets borgeres, herunder kvindernes,
potentiale, kapacitet og viden. Selv om der er flest kvinder, som får en højere uddannelse i EU (60 %), så har
de ikke held til at udvikle deres fulde potentiale på grund af visse strukturer i vores produktionssystemer,
som er lige så uretfærdige som de er ineffektive.

For at overvinde alle disse uligheder på vores arbejdsmarkeder, som udgør en virkelig hindring for kollektive
fremskridt, skal målet om en beskæftigelsessats på 75 % i 2020 omfatte såvel kvinder som mænd. Det er
ikke blot et spørgsmål om retfærdighed. Hvis vi sammenligner beskæftigelsessatserne for mænd og kvinder
i EU, ser vi, at 76 % af mændene havde et job, mens procentsatsen for kvinder var 63 %. Derfor skal der gøres
en særlig indsats på dette område i de kommende få år, så et større antal kvinder kan komme ud på
arbejdsmarkedet. Som vi er enige om, må denne stigning i antallet af kvinder på arbejdsmarkedet også, som
hr. Romeva i Rueda påpegede, realiseres ved, at der gribes ind over for lønkløften, der sidste år i gennemsnit
lå på næsten 18 % i EU.

Andre spørgsmål i tilknytning til ligestilling mellem kvinder og mænd, som også skal udgøre en del af denne
EU 2020-strategi, skal også fremhæves, nemlig overvindelse af kønsstereotyper inden for uddannelse samt
inden for erhvervs- og studievejledning. Vi ved, at sådanne stereotyper i øjeblikket fører til et opdelt
arbejdsmarked og til behovet for at finde en balance mellem arbejde og familieliv.

Hvad angår social integration og bekæmpelse af fattigdom, et emne af enorm betydning, har vi også lagt
særlig vægt på kvindernes situation, da de er udsat for en større risiko for at blive fattige end mænd, da de
får en lavere løn og lavere pensioner, og fordi de på egen hånd påtager sig ansvaret for ubetalt plejearbejde.

Vi glæder os også meget over, at vi er nået til enighed med Parlamentet om forslaget til direktiv om
ligebehandling af selvstændige mænd og kvinder. Denne aftale vil gøre det muligt at vedtage dette direktiv
på et kommende møde i Rådet. Det er et direktiv, der anerkender nye rettigheder for selvstændige kvinder
og deres medhjælpende ægtefæller eller partnere.

Vi har som sagt holdt adskillige møder, hvor vi har drøftet muligheder og forslag vedrørende de problemer,
som vi drøfter her i dag. Endelig har vi også, og kommissær Reding vil uden tvivl nævne dette, drøftet den
fremtidige strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2011-2015, et emne, der utvivlsomt vil give
anledning til intense forhandlinger her i Parlamentet i de kommende måneder, og som Kommissionen vil
fremlægge en køreplan for i de kommende få måneder.

Jeg vil slutte med at sige, at jeg er overbevist om, at debatten om krisen og den økonomiske genopretning
ikke må aflede os fra at styrke vores europæiske sociale model. Det ville være en fejltagelse. Det ville være en
stor fejltagelse på dette tidspunkt, og derfor mener jeg, at det er vigtigt at holde liv i debatten og politikkerne
vedrørende ligestilling, som i så mange år har gjort det muligt for os ikke blot at vokse, men at vokse og
opretholde en misundelsesværdig og perfekt model for social samhørighed.

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg var meget imponeret over det arbejde,
som ordførerne har udført. Jeg var også meget imponeret over, hvordan de forskellige politiske grupper går
i samme retning med mindre forskelle. Disse er ikke vigtige, da vejen og målet er det samme, og det er meget
vigtigt.

Også tak til alle dem, der har talt, til ordførerne og til spørgerne for at have understreget, at vi ikke har behov
for flere dokumenter, vi har behov for handling. Jeg er enig, for vi ved, hvad vi vil, og vi ved, hvorfor vi vil
det. Vi ved, at den eneste måde, hvorpå vores samfund kan udvikle sig, er gennem ligestilling mellem kvinder
og mænd, ikke blot i spørgsmål vedrørende kvinder, men horisontalt.

Det var netop årsagen til, at Kommissionen for første gang i historien indledte sin femårsperiode med en
indledende erklæring, som den er blevet kaldt, med et charter, som er en politisk forpligtelse fra de enkelte
medlemmer af Kommissionen til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd inden for deres område,
og dermed en forpligtelse fra Kommissionens side til at sætte ligestilling mellem kvinder og mænd højt på
dagsordenen.

Det er den ene ting. Den anden ting er denne. Hvordan opnår vi denne handling? Hvordan realiserer vi dette
charter om kvinder, som Kommissionen forpligtede sig til i marts? Her kommer vi til gennemførelsen. For
det første har jeg bedt mine kolleger i Kommissionen komme med input til strategien, så det ikke kun er mig,
der er ansvarlig for ligestilling mellem kvinder og mænd, det vil også være de 26 andre kommissærer, som
vil fremlægge deres bidrag i deres afdelinger og inden for deres ansvarsområder. Dette er meget vigtigt, fordi
det aldrig er sket før, og jeg mener, at det ligger på linje med alt det, de politiske grupper har fremlagt her.
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Hvordan nåede vi frem til disse tanker? De fem prioriteter i charteret er ikke taget ud af det blå. De afspejler
resultatet af den brede høring af interesserede parter, som vi gennemførte i 2009 som forberedelse til den
nye strategi. Jeg vil vende tilbage til strategien senere.

Lad mig først sige noget om de meget vigtige betænkninger, som Europa-Parlamentet har fremlagt. Først
Romeva i Rueda-betænkningen. Den ligger på linje med Kommissionens holdning til, hvordan krisen påvirker
kvinder, og hvordan reaktionerne bør tage hensyn til, hvordan de påvirker kvinder. Jeg har allerede henledt
opmærksomheden på dette spørgsmål i den seneste årsrapport om ligestilling mellem kvinder og mænd,
hvori det understregedes, at krisen berører kvinder mere end tidligere recessioner, fordi kvinderne nu deltager
mere i lønnet beskæftigelse og ofte i den svage ende af jobkæden. Ved krisens start så vi, at arbejdsløsheden
blandt mænd steg meget kraftigt, hovedsageligt på grund af problemerne inden for byggeriet og industrien.
Nu ser vi arbejdsløsheden blandt mænd og kvinder stige lige kraftigt, og risikoen er, at dette på grund af
nedskæringer – forhåbentlig ikke for store, men alligevel – i de offentlige udgifter, vil have indflydelse på
kvindernes beskæftigelse. Det er også meget vigtigt, at vi er klar over dette, og at vi fremsætter foranstaltninger.
Derfor støtter jeg på det kraftigste bestræbelserne på at indarbejde ligestilling mellem kvinder og mænd i
mine overvejelser omkring foranstaltninger til genopretning. Jeg mener, at krisen frembyder en enestående
mulighed for at gennemføre politikker, der vil skabe større ligestilling mellem kvinder og mænd på
arbejdsmarkedet og i vores samfund i fremtiden. Formandskabet har allerede sagt meget klart, at
beskæftigelsessatsen på 75 %, der er vores mål, ikke kan nås, hvis kvinderne ikke deltager.

Med hensyn til kønsaspekterne i Europa 2020-strategien kan tre af de vigtigste elementer i denne ikke
realiseres uden kvinderne. Kvinderne tegner sig for 60 % af universitetsuddannelserne, og vi bruger dem ikke
på arbejdsmarkedet, men hvis vi ønsker intelligent vækst, den grønne økonomi, hvor vi har brug for hjerner,
og hvor vi ikke kan se bort fra de meget veluddannelse intellektuelle kvinder, så vil vi aldrig nå vores mål
uden kvinderne. Derfor mener jeg, at kvinderne skal hjælpes, hvis 2020-strategien skal medføre et positivt
resultat. Målene kan ikke nås, hvis vi ikke i væsentlig grad forbedrer integrationen af kvinder på
arbejdsmarkedet. Derfor mener jeg, at det er rigtig godt, at Parlamentet konstant har understreget strategiens
stærke kønsaspekt – med rette, for vi har virkelig brug for at sikre, at kvinder bidrager til strategien og også
høster fordelene af strategien.

Vores strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd, som jeg vil fremlægge i efteråret, vil indeholde mange
meget konkrete elementer – ikke for de kommende få måneder, men for de næste år. Vi skal have en reel
køreplan for, hvordan vi ønsker at gennemføre de meget konkrete elementer mellem 2010 og udløbet af
vores mandatperiode – jeres mandatperiode som medlemmer af Europa-Parlamentet og min mandatperiode
som europæisk kommissær. Strategien vil derfor sigte mod at forbedre styring og politisk dialog, og den vil
derfor blive gennemført i tæt samarbejde med de vigtigste partnere på europæisk plan. Der blev sagt noget
her i Parlamentet, som er helt rigtigt, nemlig at vi kan udforme en strategi for ligestilling mellem kvinder og
mænd nu, men den skal gennemføres i praksis i medlemsstaterne. Vi ser, hvor godt alle de berørte parters
instrumenter, der er blevet udviklet gennem årene – siden Beijingplatformen – fungerer. I krisetider må vi
sørge for, at de fortsat fungerer godt, og at ingen forsøger at fjerne dem. Jeg regner med Parlamentets hjælp.
Hvis noget som dette skete for en regering, er jeg sikker på, at vi straks ville kommentere det her i Parlamentet.

Så dette samarbejde, som tankerne om den fremtidige strategi skal baseres på skal – som jeg sagde i
indledningen var det de berørte parter, der deltog i den offentlige høring herom – resultere i en frugtbar
dialog, og det parlamentsmedlemmerne opfordrer til, nemlig en regulær dialog. Jeg skal derfor fremhæve
betænkningen om den nye strategi udarbejdet af fru Figueiredo. Jeg mener, at ordførerens tanke om et årligt
trepartsmøde mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de fremskridt, der er gjort, er en fremragende
idé. Det vil være rigtig godt at tage den op, for den vil give alle – Kommissionen, Rådet og også Parlamentet
– et incitament til at gøre mere for at hjælpe. En sådan dialog om ligestilling mellem kvinder og mænd kan
baseres på den årsberetning om ligestilling mellem kvinder og mænd, som Kommissionen udarbejder. Jeg
mener, at dette kan være en meget aktiv og konkret måde at handle på.

Jeg regner også med medlemsstaternes støtte til Kommissionens indsats på området ligestilling mellem
kvinder og mænd, først via godkendelse af den nye strategi, naturligvis når vi har hørt, hvad Parlamentet har
at sige om de forslag, jeg vil fremlægge i slutningen af september, og også via en fornyelse af den europæiske
ligestillingspagt.

Sammenfattende er der tre områder, hvor jeg ønsker, at EU's indsats skal være meget effektiv og meget
håndgribelig, selv om det ikke betyder, at det er de eneste tre områder, men jeg tror, at vi måske kunne gøre
disse tre områder til vores vigtigste mål.

155Europa-Parlamentets forhandlingerDA15-06-2010



For det første må vi træffe beslutsomme foranstaltninger til håndtering af vold mod kvinder og sikre en
effektiv beskyttelse af ofre. Vores fælles retsområde skal være et område, hvor ofre føler, at de bliver behandlet
med værdighed, respekt og en høj grad af beskyttelse og støtte, ikke blot på et område, men på mange
områder. Jeg har gjort det til en prioritet at sikre, at Kommissionen i første halvår af 2011 fremlægger en
detaljeret pakke om dette emne. Jeg ved, at det belgiske formandskab ønsker at gøre status over det, der
allerede er blevet gjort, det, der er planlagt, og det, der skal gøres, på en stor konference, som vil blive afholdt
en gang i november. Der vil gå en lige linje fra det forberedende arbejde udført under det spanske formandskab,
til statusopgørelsen og forberedelsen af supplerende foranstaltninger i efteråret og til den omfattende pakke
i begyndelsen af 2011.

Jeg vil gerne endnu en gang bekræfte, hvad jeg sagde under min høring, og det, der også kommer klart til
udtryk i Kommissionens charter, nemlig at Kommissionen vil benytte sig af alle tænkelige instrumenter,
herunder om nødvendigt straffeloven, til at udrydde omskæring af kvinder. Vi mener, at dette er en brutal
praksis, der under ingen omstændigheder og ikke med nogen undskyldninger kan fortsætte med at være en
realitet i Europa.

Jeg vil også udarbejde en retsakt for at øge kvindernes deltagelse i beslutningstagningen. Taleren har ret.
Kvinder er, bortset fra i universitetsuddannelser, alvorligt underrepræsenterede i stillinger på beslutningsplan
både i offentlige og i private virksomheder. Europa må gribe ind for at lukke denne kløft mest muligt.

Jeg ved, at jeg ikke har talt om alle de øvrige elementer såsom de forskellige former for orlov, vi kan indføre
ud over barselsorlov, målene for børnepasningsfaciliteter, lønkløften og de muligheder, vi har for at indføre
større gennemsigtighed på disse områder. Mærkaterne, chartrene, prisen osv. vil alt sammen stå på
dagsordenen. Alt dette vil blive fremlagt i slutningen af september.

Med hensyn til de konkrete foranstaltninger må Parlamentet virkelig komme og sige, at dette her giver ikke
mening, dette her er ikke stærkt nok, og sige, hvad I mener, vi skal gøre. Vi arbejder sammen om dette med
mine medarbejdere. Vi har hørt alle de berørte parters bidrag. Vi har set jeres betænkninger, jeres beslutninger,
og vi har fået input fra ministrene, som har deltaget i en meget vigtig konference under det spanske
formandskab. Alt i alt tror jeg, at det vil lykkes for os, så I om fire år kan sige "ja, vi har gjort det".

Lívia Járóka, for PPE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Trods resultaterne af EU's ligestillingspolitikker i det
seneste halve århundrede, hvilket vi har talt om i dag, er der fortsat meget tilbage at udrette, hvilket mange
talere har sagt. Vi skal fortsat forfølge de ambitiøse mål i EU's køreplan for 2006 og 2010 – og mange af
Europa-Parlamentets medlemmer var til stede, da vi talte til Kommissionen om den gamle køreplan – hvor
vi krævede økonomisk uafhængighed, bedre harmoni mellem arbejde og familieliv, ligelig repræsentation
af kvinder og mænd, udryddelse af vold, bekæmpelse af stereotyper og fremme af ligestilling mellem kvinder
og mænd i den eksterne politik. Det kan vi alle se.

For at opfylde målsætningerne i den gamle køreplan og definere målene for den nye køreplan, som denne
forhandling og alle betænkningerne skulle have peget på, skal Kommissionen indføre særlige foranstaltninger
for at sikre styrken i den eksisterende køreplan og også for at lære af dens svagheder og overvinde dem.

Jeg bekymrer mig specielt om synligheden, den synlige indflydelse vi kan have på nationale og regionale
instrumenter, der skal skabe ligestilling på området. Skønt det, som hr. Romeva i Rueda sagde, fortsat er
vanskeligt at vurdere finanskrisen, er det krystalklart for alle, at denne periode har haft særlig alvorlige
konsekvenser for kvinder.

Det skal derfor på det kraftigste understreges, at utilstrækkelige investeringer i økonomiske og sociale
muligheder for kvinder i høj grad hæmmer den økonomiske vækst og bremser reduktionen af fattigdom og
sociale skævheder i Europa. Derudover manglede der i den gamle køreplan – man talte faktisk om det, men
der blev ikke gjort meget ved det – noget om bekæmpelse af multidiskrimination, da en blanding af flere
former for forskelsbehandling på grund af alder, handicap, etnisk eller racemæssig baggrund, religion eller
national oprindelse og socioøkonomisk status skaber flere hindringer for en styrkelse af kvinders indflydelse,
status og sociale udvikling. Det taler vi ikke særlig meget om. Vi taler lige så sjældent om betydningen af at
indsamle, behandle og offentliggøre kønsopdelte data. Endelig er der først og fremmest med hensyn til
værktøjer ...

(Formanden afbrød taleren)

Edite Estrela, for S&D-Gruppen. – (PT) Hr. formand, fru kommissær, fru Martínez Lozano! I en nylig artikel
om de nye sheriffer på Wall Street i avisen Time står der, at amerikanske kvinder ikke styrer Wall Street, og
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at de ikke er skyld i finanskrisen, men at man i den nuværende situation, der skyldes en manglende regulering
af det finansielle marked, nu henvender sig til kvinderne og giver dem lederstillinger, så de kan rydde op efter
deres mandlige ledere.

Det er interessant. Mændene skabte krisen, og kvinderne skal løse den. Hvis man lægger ironien til side, står
den globale økonomi over for den værste konjunkturafmatning siden 1930'ernes lavkonjunktur. Den har
haft sociale konsekvenser i hele EU, og det er gået værst ud over kvinderne, da de lider under større
jobusikkerhed, lettere bliver afskediget og sjældnere er omfattet af socialsikringsordninger. I denne forbindelse
er der en velbegrundet frygt for, at mange medlemsstater vil skære i den sociale sektor, hvilket også rammer
kvinderne hårdest. Det er ikke rimeligt, at de mest sårbare betaler for spekulanternes fejl.

Afslutningsvis vil jeg gerne lykønske det spanske formandskab, fordi det prioriterer bekæmpelsen af
kønsbaseret vold.

Sophia in 't Veld, for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne på vegne af min
gruppe takke begge ordførere og fortælle dem, at min gruppe helhjertet støtter begge betænkninger, fordi
de omhandler det meget vigtige emne ligestilling, hvis betydning også fremgår af de mange emner, der dækkes
af begge betænkninger.

Jeg er imidlertid en smule frustreret, for hvis vi hævder, at vi ønsker en indsats og vil opnå noget i løbet af
de kommende fire år, at emnet har topprioritet, at halvdelen af befolkningen udsættes for forskelsbehandling,
og at deres potentiale ikke udnyttes, hvorfor finder forhandlingen så sted i den sene aftenstund? Hvor er alle
gruppelederne? Hvorfor erkender vi ikke, at det ikke er nogen topprioritet? Jeg vil foreslå, at vi insisterer på
næste gang at få dette emne med på dagsordenen som en nøgleforhandling, og at vi lænker os til døren, hvis
ikke det sker. Jeg synes ikke, at vi skal acceptere det længere.

Marina Yannakoudakis, for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Under aftenens forhandling ser vi på, hvordan
man kan forbedre kvinders skæbne – nogle gange gennem positiv særbehandling i form af f.eks. kvoter og
andre gange gennem en direkte ligestillingslovgivning. Jeg støtter henvisninger til at styrke medlemsstaternes
samarbejde om at bekæmpe løndiskriminering for lige arbejde og beskytte kvinder og mænd imod alle former
for vold inklusive menneskehandel og kønslemlæstelse af kvinder, men der skal også gøres en indsats for
styrke kvinders indflydelse og status ved at skabe større tillid til deres evner, gennem uddannelse og ved at
skabe et miljø, der fremmer valg.

En person, der levede i diskriminationens skygge, sagde engang: Jeg har en drøm. Jeg har også en drøm. Jeg
ser frem til den dag, hvor vi ikke kun vil arbejde for større lighed på arbejdspladsen, men også for at sætte
kvinder i stand til at træffe et frit valg og at føle sig stærke nok til at opnå deres mål. Det vil være den sande
køreplan for kvinder. Vi skal imidlertid tage små skridt. Vi er alle enige i princippet om demokratisk lighed,
som jeg vil kalde en grundlæggende rettighed, men hvorfor medtage emner, der slører billedet? Sagsakterne
er komplicerede, og medtagelsen af spørgsmål, der hører ind under medlemsstaternes kompetenceområder
– f.eks. offentlige sundhedsudgifter – gør det ikke lettere.

Der er røde streger på vejen. Jeg må desværre sige, at hvis vi vil have lighed, skal vi fjerne alle forstyrrende
elementer fra vejen, for vi kan kun bevæge os fremad i samlet flok på en ryddet vej.

Charalampos Angourakis, for GUE/NGL-Gruppen. – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne pointere, at vi har hørt
mange ord, men at vi har hørt lidt om "hvorfor". I denne forstand mener jeg, at de to betænkninger i bedste
fald er ønskesedler – især betænkningen, der nævner effekten af krisen. Det siger jeg, fordi de desværre ikke
tager fat på de problemer, som denne uacceptable situation har skabt for kvinder.

Hvis pensionsalderen i Grækenland i dag hæves med 5–17 år for kvinder, skyldes det efter min mening både
det kapitalistiske system og 2020-strategien, som der ikke gøres indsigelser mod. Jeg kan ikke forstå, hvordan
kommissæren kan tale om forskellige ligestillingsforanstaltninger for kvinder, når hun ikke bestrider denne
strategi.

Uanset hvilket foranstaltning kommissæren træffer, kan hun ikke tilsidesætte 2020-strategien, da hun stort
set ikke har bestridt den. Derfor mener vi, at løsningen på problemet kun kan findes gennem kvinders kamp,
gennem alle arbejdstageres kamp mod konsekvenserne af krisen, gennem kampen for at omstyrte kapitalismen.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil koncentrere mig om to
emner, der interesserer mig meget: den økonomiske og finansielle krise og den efterfølgende
konjunkturafmatning. De bør under ingen omstændigheder bruges som argumenter for at afvikle de hidtidige
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fremskridt på ligestillingsområdet. Noget sådant vil på mellemlang sigt yderligere kunne skade den økonomiske
vækst.

Den kønsbetingede lønforskel eksisterer fortsat, og jeg er bange for, at den fortsat findes i hele Europa. I
Europa ligger den gennemsnitlige lønforskel mellem mænd og kvinder på 17,8 %. I denne henseende er der
desværre også nogle negative skævheder – f.eks. i mit hjemland, Østrig. Ifølge den østrigske forbundsregerings
nugældende rapport om kvinder, tjener de blot 58,4 % af mænds bruttoløn. Kun i to lande findes der et
endnu større løngab. Det skal være vores overordnede mål at bryde dette glasloft og få det til at høre fortiden
til.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg finder det vigtigt og rimeligt, at vi taler
om fru Figueiredos betænkning. Det er en betænkning, som blev drøftet indgående i Udvalget om Kvinders
Rettigheder og Ligestilling – som jeg er næstformand for – både da kompromisændringsforslagene blev
stillet, og da Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) kom med deres mange forslag.

I betænkningen præsenteres nogle problemområder, der ikke er blevet håndteret korrekt. Der tages ikke
hensyn til etiske og kulturelle spørgsmål af grundlæggende betydning for et flertal i det samfund, vi
repræsenterer. Først og fremmest fokuseres der i betænkningen fortsat ikke på en vurdering af resultaterne
af køreplanen 2006–2010, skønt vi nu nærmer os afslutningen på den fireårige plan, og det er vigtigt for
Europa-Parlamentet at kunne udtrykke sin holdning til sagen. Jeg kan derfor ikke skjule mine betænkeligheder
ved denne betænkning.

Iratxe García Pérez (S&D). – (ES) Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Romeva i Rueda og fru Figueiredo
for deres arbejde med betænkningerne om de kønsmæssige aspekter af den økonomiske tilbagegang og med
køreplanen for ligestilling.

Europa-Parlamentet ønsker helt klart at få ligestillingspolitikkerne integreret i betragtning af, at vi taler om
et vigtigt aktiv, der repræsenterer 52 % af den europæiske befolkning.

Vores strategi skal omfatte aspekter som mægling, lige repræsentation samt bekæmpelse af stereotyper og
alle former for kønsbaseret vold.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til i dette indlæg at bede kommissær Reding om at lytte til det gentagne krav
fra Europa-Parlamentet, fra en lang række medlemsstater og fra Lobbyen for kvinderne i Europa, der i dag
har iværksat en kampagne om at støtte vidnebeskyttelsesarrangementet. Der er ikke tid til at fortabe sig i
proceduremæssige spørgsmål, der sætter dette initiativ i stå. Tiden er inde til dialog og forståelse.

Vi har tusindvis af grunde til at handle øjeblikkeligt. Vi mangler bare den politiske vilje.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Hr. formand! I de seneste fem år har vi bestemt fået den føromtalte succes inden
for kvinders og mænds økonomiske uafhængighed med en beskæftigelsesrate for kvinder på næsten 60 %.
Samtidig er der imidlertid ikke sket forbedringer med hensyn til at fjerne lønforskellen mellem kønnene.
Ifølge data fra 2007 fik kvinder i gennemsnit 17 % mindre i løn end mænd. I mit land, Estland, var forskellen
på over 30 %. I 2007 var der økonomisk vækst. Hvilke tal vil vi få at se om kort tid, når den næste analyse
er klar?

I alle lande udarbejdes der tabeller over succesrige virksomheder, og man hylder og fremhæver landets rigeste
mennesker. Typisk er 99 % af dem mænd. I betragtning af lønforskellen mellem mænd og kvinder bliver det
klart, at kvinder i disse folks fortjenester og udbytter ...

(Formanden fratog taleren ordet)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Hr. formand! Jeg er meget tilfreds med dagens forhandling om kvinders
rettigheder, og jeg glæder mig også over de udmærkede betænkninger. Jeg er imidlertid ikke særlig begejstret
over, at de fleste kvinder – i hvert fald i mit hjemland Ungarn – ikke kender og kan håndhæve deres rettigheder.
Denne situation kræver hasteforanstaltninger. En af grundene til, at kvinderne ikke kan håndhæve deres
rettigheder, er det faktum, at de ikke har råd til en advokat. Hvilke løsninger tænker jeg på? Vi har brug for
specialuddannede advokater, en gratis juridisk hjælpetjeneste og en hjemmeside med svar på de juridiske
problemer, kvinder støder på i dagligdagen. Hvad er det for juridiske problemer? Det kan f.eks. være en
kvinde, der ikke har modtaget underholdsbidrag i månedsvis, og som har brug for at vide, hvad hun skal
gøre, og hvem hun kan bede om hjælp. En kvinde, der udsættes for fysiske overgreb af sin mand, og som
ringer til politiet blot for at få at vide, at det er et familieanliggende, som de ikke kan blande sig i, har brug
for at finde ud af, om betjentene har ret, eller om hun kan få hjælp og i givet fald fra hvem. En mor til tre
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børn, der for 20. gang afvises til en jobsamtale af konstruerede grunde, skal have mulighed for at få oplyst,
om hun har adgang til klage og domstolsprøvelse. En kvinde, der fyres, så snart hendes arbejdsgiver opdager,
at hun er gravid, har brug for at vide, om hun kan henvende sig til nogen. I disse og lignende sager bør der...

(Formanden afbrød taleren)

Anna Záborská (PPE). – (FR) Hr. formand, fru kommissær! Chartret for kvinders rettigheder, der er genstand
for forhandlingen, henviser til FN's retsakter. Ofrene for denne procedure er de nationale regeringer, der
alene er ansvarlige for gennemførelsen af deres beslutninger på basis af nationale behov. En henvisning til
FN er en effektiv måde at udvande de nationale institutioners autoritet på.

Vi har ikke brug for et charter, så længe de eksisterende retlige instrumenter ikke er blevet gennemført. Men
som et resultat af kollektiv uvidenhed foretrækker vi kvinder at blive præsenteret for en ny erklæring i stedet
for at kæmpe for at få gennemført juridisk bindende instrumenter.

Dette charter bidrager til en paradoksal udvikling i EU. Vi har allerede fået for vane at fastsætte bestemmelser
for moralen. Nu skaber social manipulation eller "social engineering" et usædvanligt paradoks i EU. Vi
privatiserer statslige økonomier under påskud af den frie konkurrence, men vi nationaliserer forbindelserne
mellem mænd og kvinder. EU kopierer de dårlige erfaringer, vi gjorde os i Central- og Østeuropa. Det er en
skam, at social manipulation ikke skeler til de historiske erfaringer for at undgå et nyt nederlag, hvor de første
ofre bliver kvinder.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg glæder mig over
Romeva i Rueda-betænkningen, der sætter fokus på et aspekt af krisen, der alt for ofte glemmes, nemlig
konsekvenserne for kvinder.

Helt fra starten af denne krise var Europa-Parlamentet blandt de første til at advare om de skadelige
konsekvenser, som krisen kunne have for kvinder, hvis ikke der blev truffet passende foranstaltninger. Vi
påpegede også, at denne krise repræsenterede en chance for at gøre EU til et samfund, der tager større hensyn
til ligestilling mellem mænd og kvinder, hvis man vedtager passende politikker og foranstaltninger.

Vi må formode, at vores råd blev ignoreret, da de forskellige spareplaner ikke udgør et differentieret svar på
krisen. De første, der blev ramt af krisen, var producenterne og byggebranchen, hvor der primært er mandlige
ansatte. Siden da er de fleste sektorer blevet ramt, og de første ofre findes i bunden af den socioøkonomiske
pyramide, hvor der er flest kvinder.

Vi skal derfor snarest muligt tage hensyn til dette problem og også tænke kvinderne ind i de forskellige
spareplaner, der er vedtaget af EU og dets medlemsstater. Jeg ønsker ikke, at vi bliver sat 30 år tilbage i tiden.
Selve kvindernes uafhængighed er på spil.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! I de seneste par dage har EU – delvis i
et forsøg på at bekæmpe den økonomiske krise – tvunget mit land, Italien, til at leve op til forpligtelsen om,
at kvindelige ansatte i den offentlige sektor skal gå på pension, når de fylder 65, hvilket giver dem samme
pensionsalder som mænd.

Efter min mening skal vi hilse disse bestemmelser velkommen, da de alle handler om lige forpligtelser, men
jeg tror også, at kvinder føler, at de har andre prioriteter: bekæmpelse af arbejdsløshed og jobusikkerhed
samt eliminering af den uacceptable lønforskel.

Så er der det store problem med utilstrækkelige ydelser. For blot at nævne ét eksempel er det meget svært at
tale om lighed, når der er så få børnepasningsmuligheder. Det er tilmed vanskeligt at finde eller beholde et
arbejde. Jeg er sikker på, at Kommissionen vil vise ...

(Formanden afbrød taleren)

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Der er utvivlsomt et
kønsaspekt i den økonomiske opbremsning og den finansielle krise. Der er en risiko for, at de uligheder, vi
kæmper med, vokser sig større. Lønforskelle, pres på arbejdsretten, barselsrelateret social beskyttelse og
arbejdsmarkedsforhold er blot nogle få eksempler.

De kriserelaterede budgetnedskæringer i forskellige stater er en uundgåelig realitet. De rammer primært de
offentlige ydelser og deres tilgængelighed. De fleste magtfulde statsdepartementer rammes ikke særlig hårdt
af omkostningssænkende foranstaltninger. Besparelserne koncentreres derfor særligt om de områder, hvor
der ventes mindst modstand fra de berørte parter, idet man regner med, at folk klarer den, fordi der ganske
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enkelt ikke er noget alternativ. Pleje af børn og ældre slægtninge er under alle omstændigheder fortsat en
opgave. Det er i overvældende grad kvinder, der påtager sig denne rolle.

Nedskæringer inden for sociale tjenesteydelser, der primært beskæftiger kvinder, kommer også øverst på
listen over udgiftsbesparende foranstaltninger. Det er de individuelle regeringers ansvar også at se på sagen
ud fra dette perspektiv, når de planlægger de udgiftsbesparende foranstaltninger og deres virkninger, ligesom
de skal vælge en velafbalanceret tilgang, når de lægger byrder på befolkningen i almindelighed.

Regina Bastos (PPE). – (PT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne sige, at
betænkningen om vurderingen af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd
2006–2010, der skal påvirke den fremtidige strategi for dette emne, efter vores mening kunne have været
mere dogmatisk og mindre polemisk. Faktisk burde man have håndteret adskillige etisk følsomme emner –
specielt spørgsmålet om kvinders seksuelle og reproduktive sundhed – anderledes, hvis man virkelig havde
en målsætning om at skabe størst mulig enighed.

Når det så er sagt, vil jeg gerne understrege, at man i tider med "normal" økonomisk vækst bekymrer sig
meget om kvinders rettigheder og specielt om uligheden mellem kvinders og mænds forskellige situationer
på arbejdspladsen, i samfundet og i familielivet, men disse problemer forværres voldsomt af en økonomisk
og social krise som den, vi oplever i øjeblikket. Derfor skal der være et større strategisk engagement fra
medlemsstaterne i forhold til både lokale og regionale myndigheder samt fællesskabsinstitutioner i sager
vedrørende beskyttelse ...

(Formanden fratog taleren ordet)

Rovana Plumb (S&D). – (RO) Hr. formand! Kønsaspekterne af den økonomiske krise, køreplanen for
ligestilling mellem mænd og kvinder og chartret om kvinders rettigheder er tre emner med en fællesnævner:
kvinders status i samfundet. Hvis vi virkelig ønsker at forbedre kvinders status i samfundet, har vi brug for
specifikke politikker og foranstaltninger som dem, der også præsenteres i chartret om kvinders rettigheder
som foreslået i S&D's erklæring.

Hvis vi virkelig ønsker, at kvinder skal være bedre repræsenteret i beslutningstagningen i både den offentlige
og den private sektor, er det tvingende nødvendigt at indføre ligestilling i EU-institutionerne. Jeg synes, at
Europa-Parlamentet og Kommissionen skal foregå med et godt eksempel i denne henseende i 2014 ved at
vise engagement og en stærk politisk vilje.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Hr. formand! Jeg finder det skuffende, at vi i 2010 fortsat taler om kvinders
rettigheder til trods for de store fremskridt, som EU har gjort – specielt med hensyn til at sikre lige løn for
lige arbejde.

Jeg vil også fremhæve kvinders manglende rettigheder i specielt den tredje verden. Jeg arbejdede som frivillig
i Malawi i et par måneder, og jeg var forfærdet over, hvordan kvinder blev behandlet. For det første gjorde
de det meste af det hårde arbejde i markerne, mens mændene drev den af, og for det andet havde nogle af
disse mænd – specielt en fyr, der gik under navnet "hyænen" – ganske afskyelige seksuelle rettigheder over
kvinderne.

Efter min mening er tiden inde til, at EU gør udviklingshjælpen til disse lande betinget af, at nogle af disse
forfærdelige praksisser afskaffes. Ngo'erne kunne også sætte lidt mere fokus på det. Jeg ser frem til et charter
om kvinders rettigheder her i Europa, der forhåbentlig kan blive en model til gennemførelse i resten af verden.

Silvia Costa (S&D). – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg takker ordførerne, som har taget en vigtig
sag op, og som kommissær Reding også delvis har taget op. Vi skal sikre os, at politikker for kvinder og for
lige muligheder gennemføres og integreres mere effektivt i almene politikker på både europæisk og nationalt
plan. Jeg tænker på krisen, fattigdom, udvikling, samarbejde, beskæftigelse og velfærd.

Jeg mener imidlertid, at tre emner skal understreges af Kommissionen, af os i vores arbejde og af
medlemsstaterne. Først vil jeg bede kommissær Reding om at understrege kvinders rolle i EU's optræden
udadtil. Fru Figueiredos betænkning indeholder en ny politik, som kvinder skal gøres mere opmærksomme
på. Det andet emne er Kommissionens støtte til direktivforslaget om den europæiske beskyttelsesordre, der
er et redskab af grundlæggende betydning for at sikre ...

(Formanden afbrød taleren)
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Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Hr. formand! I de seneste år og årtier har EU taget teten med hensyn til
ligebehandling af kvinder og mænd. Vi er nødt til at udvide Europas ledende rolle. I Kommissionens charter
om kvinders rettigheder ser jeg et uundværligt bidrag til ligestilling mellem kvinder og mænd i EU. Indsatsen
for at styrke kvindens rolle i økonomien og sikre ligeløn og skaffe flere kvindelige beslutningstagere må ikke
kun forblive tomme ord. Vi skal følge ordene op med handling. Vi skal først og fremmest gøre en større
indsats for at overbevise mandlige beslutningstagere om vores betænkeligheder. Kvindernes emner er
samfundets emner, og de berører alle. Vi må imidlertid standse forskelsbehandlingen af kvinder både i og
uden for vores samfund, og vi skal træffe afgørende foranstaltninger på denne front.

Evelyn Regner (S&D). – (DE) Hr. formand, fru kommissær! Jeg har bedt om ordet, fordi jeg forventer, at
kommissæren præsenterer resultater for os ved afslutningen på denne valgperiode.

Deres meddelelse i dag om, at De planlægger at indføre EU-krav om tvungne kvindekvoter i virksomhedernes
direktionslokaler, er allerede ganske lovende. Deres meddelelse er fornuftig, rimelig og påkrævet, og den
lover først og fremmest økonomisk succes. Jeg håber derfor virkelig, at De lader handling følge ord.

Jeg har personligt gentagne gange forsøgt at stille ændringsforslag vedrørende finansmarkedsforordninger,
spørgsmålet om erhvervsetik og retningslinjer for beskæftigelsespolitikken. Jeg ser allerede ...

(Formanden afbrød taleren)

Mariya Nedelcheva (PPE). – (FR) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Finanskrisen, der er
blevet en økonomisk og senest en social krise, har haft katastrofale konsekvenser for den hidtidige positive
udvikling inden for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Uanset om vi taler om ledighedsprocenter eller løngab står det klart, at kvinder lider mere under
konsekvenserne af krisen, fordi de ofte er langt mere sårbare end mænd. Derfor er det vigtigt for os at opstille
kort-, mellem- og langsigtede målsætninger, at indføre særlige foranstaltninger til håndtering af uopsættelige
problemer og at bevilge de fornødne ressourcer til at føre vores foranstaltninger og ambitioner ud i livet.

Medlemsstaterne har bestemt meget at gøre på deres niveau med hensyn til kollektiv oplysning og udveksling
af bedste praksis. Det er imidlertid lige så sikkert, at det er vores ansvar her i Europa-Parlamentet ikke at
vedtage tekster, der er helt blottet for substans, og som ikke indeholder nogen som helst form for fornyelse.
Vi skal tværtimod sikre os, at de indeholder passende og specifikke løsninger. Enkelhed, effektivitet, innovation,
det er ...

(Formanden afbrød taleren)

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Hr. formand! Den forelagte betænkning er yderst detaljeret og af
meget høj kvalitet, hvilket fortjener ros.

Jeg vil gerne fokusere på visse specifikke punkter, der er typiske for især postkommunistiske lande, fordi der
i disse lande især blev givet statsstøtte til sektorer af maskulin natur eller sektorer med mandlig dominans –
specielt bilindustrien, der er eksportorienteret og et primært mandligt domæne. I modsætning hertil fik
sektorer med overvejende kvindelige ansatte ikke en sådan regeringsstøtte.

Det skal også understreges, at de postkommunistiske lande er af en vedholdende semiindustriel natur, og at
det derfor er yderst vanskeligt at komme til at støtte præcist de sektorer, hvor der overvejende er kvindelige
ansatte. Vi forventer også meget store nedskæringer på det sociale område i specielt de postkommunistiske
lande, og her bliver kvinderne hårdest ramt. Det er derfor også nødvendigt at fokusere på dette element og
at lede efter en løsning på dette område.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Hr. formand! Det er nok hævet over enhver tvivl, at vi alle er enige i dette
spørgsmål. Jeg vil imidlertid godt stille et forslag om, hvordan vi måske kan fremskynde tingene en smule
og gøre fremskridt.

Vi bør sørge for at medtage og tage hensyn til ligestillingsspørgsmålet i alle de betænkninger, vi drøfter her
i Parlamentet. Jeg er sikker på, at mange dokumenter – måske ikke alle, men ganske mange – vil kunne
omfatte ligestillingsproblemer. Det kan være med til at sikre os hurtigere fremskridt indefra. Det vil også
være en mønsteropførsel fra Europa-Parlamentets side.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Hr. formand, fru kommissær! Jeg kunne tale om mange af de spørgsmål,
vi har diskuteret, men for så vidt angår krisen bør vi efter min mening sikre os, at krisens byrde ikke bæres
af kvinder.
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Når vi taler om konsolidering i alle nationale parlamenter og her i Europa-Parlamentet, bør en sådan
konsolidering ikke ske på bekostning af de socialt sårbare eller på bekostning af kvinder i almindelighed.
Hvis vi nu begynder at skære genveje på bekostning af sociale ydelser, almen uddannelse og
erhvervsuddannelse samt især børnepleje, vil det få følger for fremtiden og for kvinders levebrød. Jeg forsøger
med andre ord at fortælle Dem, at vi i Europa 2020-strategien på det kraftigste bør genindføre spørgsmålet
om integration af ligestillingsaspektet og sørge for, at kønsbudgettering bliver en selvfølge i fremtiden, fordi
vi først da bliver i stand til at sikre, at vi i Europa kan gennemføre alt det, vi kræver og ønsker os både i dag
og i fremtiden.

Isabel Martínez Lozano, formand for Rådet. – (ES) Hr. formand! Der er sagt mange interessante ting her i
aften. Jeg vil gerne lykønske Dem med bidragene og de idéer, der utvivlsomt også har meget at gøre med
forslag, der dukker frem som følge af krisen.

Kommissær Reding sagde, at vi allerede har mange dokumenter, og at det nu er på tide at skride til handling,
hvilket jeg fuldt ud kan tilslutte mig. Efter min mening er det, hvad civilsamfundet har bedt regeringerne om
at gøre siden 1995: at skride til handling. At skride til handling er ensbetydende med at arbejde hen imod
reel ligestilling med – som hr. Romeva i Rueda udtrykte det – fantasi og politisk vilje. Reel ligestilling er
ensbetydende med at forbedre kvinders liv og dagligdag og få mænd og kvinder til at leve bedre liv fra dag
til dag.

Mange af aftenens talere har talt om at se krisen som en mulighed. Jeg er enig i denne holdning. Jeg er enig
i, at krisen også giver os muligheder. For nogle viser den sig allerede som en mulighed, men vi må ikke overse
det faktum, at der også er risici og tilbageskridt.

Med hensyn til ligestillingsspørgsmålet har der altid været fremskridt og tilbageskridt, hvilket vi kvinder kun
ved alt for godt. Der har aldrig været fremskridt uden efterfølgende tilbageskridt. Præcis af denne grund
finder jeg det for at forhindre sådanne tilbageskridt vigtigt, at vi ikke opgiver europæisk konsensus, og at vi
ikke lader den køreplan ude af syne, der har sat os i stand til at gøre store fælles fremskridt i de seneste år. Vi
medlemsstater bør heller ikke afvige fra køreplanen. Som kommissæren ganske rigtigt sagde, er det meget
vigtigt, at vi altid forbliver tro mod Kommissionens henstillinger.

Jeg er næsten færdig, og jeg fortsætter ikke meget længere. Jeg synes ikke, at vi kan opgive vores identitets
kendetegn eller sammenhængen i vores politikker – de samme politikker, der har sat os i stand til at vise hele
verden vores bedre side. Jeg giver fru Figueiredo ret i, at vi fremover for at arbejde i denne retning skal styrke
koordinationen med Rådet, Kommissionen og Parlamentet, og at vi selvfølgelig altid skal holde øje med
civilsamfundets krav.

Jeg vil gerne lykønske Parlamentet med aftenens forhandling og betænkninger. Det spanske formandskab
for Rådet har 15 dage tilbage, inden det giver depechen videre til det belgiske formandskab. Vi har bestræbt
os på ikke at overse ligestillingsspørgsmålet i en så politisk kompliceret og kompleks tid, som den, vi nu
befinder os i. Det siger sig selv, at vi i det spanske formandskab fortsat vil arbejde på at placere ligestilling
øverst på EU's dagsorden.

Viviane Reding, næstformand i Kommissionen. – (FR) Hr. formand! De har hele aftenen været så venlig og
storsindet at give ordet til de medlemmer, der ønsker at tale, og jeg vil ikke tvinge Dem til at udvise strenghed
ved at fratage mig ordet ved slutningen af mit indlæg.

Derfor vil jeg ikke gentage det, der allerede er blevet sagt. Jeg vil blot sige til alle talerne, at jeg omhyggeligt
har noteret mig deres forslag og henstillinger. Jeg har først og fremmest noteret mig to tilbagevendende
bekymringer. Den første handler om krisens indvirkning på kvinderne og den anden handler om behovet
for en konkret indsats.

Jeg deler disse bekymringer med kommissærkollegiet, og jeg vil præsentere Dem for et handlingsprogram
sidst i september måned. Vores strategi bliver et handlingsprogram, som de tre institutioner sammen med
arbejdsmarkedets parter og interessenterne – hvormed jeg mener kvindeorganisationer og de organer, der
arbejder for ligestilling i medlemsstaterne – vil føre ud i livet i løbet af deres fireårige respektive
embedsperioder.

Tak for Deres samarbejde, tak til alle kvinderne for deres entusiasme og en særlig tak til de få mænd, der
holder stand blandt alle disse kvinder.

Raül Romeva i Rueda, ordfører. – (ES) Hr. formand! Først vil jeg gerne henvise til de frustrationer, som min
kollega fru in ’t Veld nævnte, og som vi tydeligvis alle føler. Som vi har set, er det imidlertid også tydeligt, at
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det i hvert fald for os er et væsentligt, vigtigt og afgørende emne. Sådan opfatter vi det, og som sådan vil vi
fortsat behandle det, indtil nogle medlemmer – det være sig mandlige eller kvindelige – fra de politiske
grupper forstår, at det skal behandles som et prioriteret emne og ikke blot være en forhandling, der henlægges
til sidst på aftenen.

Det andet emne, som jeg føler det vigtigt at fremhæve, er blevet præsenteret på flere forskellige måder af
mine kolleger. Det handler om, at ligestilling ikke blot er et lune eller en overflødig udgift, men derimod en
investering. Ud over at være en nødvendig investering er det også en rettighed.

Det er noget, vi skal huske på, når vi diskuterer spørgsmål af denne art. Vi skal forstå, at når vi står i en krise,
som den vi i øjeblikket befinder os i, så kræver investering af tid, politisk vilje og penge i ligestilling ikke kun
al vores opfindsomhed, men helt klart også al vores politiske vilje og opmærksomhed.

For det tredje vil jeg kort pointere, at det, hvis vi ønsker at nå beskæftigelsesmålet på 75 % inden udgangen
af 2020 – ikke kun for mænd, men også for kvinder – er vigtigt at forstå, at det så vil være nødvendigt at
vedtage aktive foranstaltninger, der støtter kvinder og tilskynder dem til at spille en større rolle i den offentlige
sfære, ligesom der skal vedtages foranstaltninger, der støtter mænd og tilskynder dem til at spille en større
rolle i den private sfære. Det er umuligt at opnå det ene uden det andet. Det er vigtigt, at vi i vores politikker
forstår, at der er to sider af samme sag. Hvis ikke vi gør det, tvinger vi helt klart endnu en gang kvinder til at
udføre de to dages ekstra arbejde.

Endelig finder jeg det også vigtigt at passe på ikke at bruge krisen til at gennemføre nedskæringer, hvor de
er mindst nødvendige. Vi ved, at det netop er i det spanske ligestillingsministerium, at vi i øjeblikket har de
mindste budgetter. Truslen om nedskæringer her vil antyde, at det ikke er et prioriteret område. Det vil være
en alvorlig fejl, og jeg finder det vigtigt, at resten af EU's medlemsstater ikke kun forstår vigtigheden af et
sådant ministerium, men at de også kopierer det som en model til deres egne lande.

Ilda Figueiredo, ordfører. – (PT) Hr. formand! Jeg vil også gerne understrege, at skønt denne forhandling
finder sted om aftenen, har der været ganske mange medlemmer af Europa-Parlamentet, hvilket er usædvanligt
for en forhandling på dette tidspunkt. Et sådant fremmøde trods de ugunstige vilkår, som forhandlingen
foregår under, gør det til en sejr for kvinders rettigheder og ligestilling.

Dernæst vil jeg også sige, at man i dagens indlæg generelt har nævnt konkrete aktioner og idéer, som vi nu
skal føre ud i livet. Alle de tilstedeværende kan tage udfordringen op og gøre ord til handling. Endelig ønsker
jeg at bevare denne styrkelse af den politiske vilje til at føre disse forslag, ord og løfter ud i livet som et meget
positivt aspekt af aftenens forhandling. Denne øgede politiske vilje – uanset om det er i alle EU's og
medlemsstaternes politikker eller i specifikke foranstaltninger, der skal give større synlighed til kvinder, så
der skabes ligestilling sammen med sociale fremskridt – gør det til et nøglebidrag, og forhåbentlig kan vi,
som kommissæren sagde, om fire år få en positiv saldo ud af det arbejde, vi har udført sammen med
Parlamentet, Kommissionen og Rådet.

Afslutningsvis vil jeg sige, at vi med denne øgede politiske vilje og opmærksomhed på kvinders drømme og
håb kan yde et vigtigt bidrag til deres emancipation og til opfyldelsen af deres drømme. Det skal være i form
af personlig og professionel indfrielse, gennem overvejelser af de enkeltes liv med arbejde, job med rettigheder,
deltagelse i det sociale liv samt eventuelt i det økonomiske og politiske liv og med større udfoldelse i deres
familier.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet. Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Corina Creţu (S&D), skriftlig. – (RO) EU's ministre for sociale anliggender har erkendt, at 120 mio. borgere
i EU lever under fattigdomsgrænsen. Sammenlignet med de statistiske oplysninger fra tiden før den
økonomiske krise har der således været en stigning i antallet af fattige på 50 % i løbet af blot to år.
Konjunkturafmatningen har forværret en stabil tendens gennem det seneste årti til, at langt flere kvinder end
mænd rammes af fattigdom. Arbejdsløshed, arbejde under usikre forhold, pensionsniveauer under
eksistensminimumsindtægten og problemer med at få adgang til ordentlige offentlige tjenester er nogle af
de primære årsager til fattigdomssituationen, der giver anledning til at tale om en kvindeliggørelse af
fattigdommen i Europa. Desværre har adskillige højreorienterede regeringer opgivet deres politikker til
bekæmpelse af kønsuligheder under påskud af lavkonjunkturen. Budgetterne til plejetjenester og orlov er
særligt hårdt ramt, hvilket har haft alvorlige negative konsekvenser for bl.a. børnene. Halvvejs inde i det
europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er vurderingen negativ. Faktisk ser fremtiden
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dyster ud, når der er afsat lidt tid både på regeringsplan i mange medlemsstater og på institutionelt niveau i
EU til interessen for og ønsket om at forbedre livet for de hårdest ramte af vores medmennesker.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), skriftlig. – (RO) En fjernelse af enhver form for forskelsbehandling på alle
områder af det sociale og økonomiske liv er en afgørende forudsætning for at beskytte menneskerettigheder
og den enkelte borgers velfærd. Man bør til stadighed fremme princippet om lige muligheder for mænd og
kvinder og sikre større inddragelse af kvinder i det økonomiske og sociale liv som deltagere med fulde
rettigheder. Efter min mening skal denne holdning afspejles i den fælles landbrugspolitik for at sikre en
rimelig og ligelig repræsentation af kønnene. På den anden side kan denne holdning sikre en effektiv
gennemførelse af forskellige politikker på fællesskabsniveau. Jeg finder især den økonomiske ligestilling
utrolig vigtig for udviklingen af landdistrikter, ligesom jeg mener, at de foranstaltninger, der gennemføres
som en del af søjle 2 om dette emne, skal bevares i den fremtidige fælles landbrugspolitik. I betragtning af
at ligestillingsprincippet fremmes af EU-lovgivningen, og at det er en grundlæggende betingelse i
Europa 2020-strategien, finder vi det passende at medtage dette emne i den fremtidige fælles landbrugspolitik
og anvende nye instrumenter, der fremmer dette princip.

Joanna Senyszyn (S&D), skriftlig. – (PL) Ligestillingsprincippet følges ikke på effektiv vis. Ifølge det spanske
medlem, fru Valenciano, nyder køer bedre beskyttelse end kvinder i EU. Vi udsættes for forskelsbehandling
på alle områder af livet. Vi tjener 18 % mindre end mænd, vi er oftere arbejdsløse, og vi er underrepræsenterede
i politik, hos det offentlige og i erhvervslivet. Mest beklageligt af alt dette er det faktum, at kvinder ikke engang
kan nyde de grundlæggende rettigheder fuldt ud. I forhold til kvinder krænkes retten til liv og personlig
integritet samt de reproduktive rettigheder betydeligt oftere. I Polen tolererer man f.eks. en begrænsning af
kvinders menneskerettigheder. I 1997 fandt formanden for forfatningsdomstolen med sin afvisning af en
liberalisering af retten til abort det naturligt, at en gravid kvinde berøves nogle af sine borgerlige rettigheder.
Efterfølgende kunne formanden ikke kun fortsætte sin karriere, men hans position som "en moralsk autoritet"
var også styrket.

Kønsspørgsmålet skal afspejles i EU's budget. Den økonomiske krise må ikke give anledning til restriktioner
i ligestillingsfremmende foranstaltninger. Kun en konsekvent langsigtet politisk strategi kan give resultater.
Det er ikke nok at fremme ligebehandling af kønnene og vedtage love mod diskrimination. Lovgivning skaber
ikke automatisk ligestilling. Der er brug for at starte fra grunden og opbygge den sociale bevidsthed og
kvinders solidaritet. For at forbedre kvindernes situation skal man bekæmpe stereotyper og forskelsbehandling
og fjerne mandschauvinister fra det offentlige.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), skriftlig. – (PL) Hr. formand, mine damer og herrer! Kvindernes
situation på arbejdsmarkedet før krisen var ikke tilfredsstillende. Den var imidlertid ved at blive bedre trods
vanskelige og evindelige uløste problemer som f.eks. lønforskelle for samme arbejde og underrepræsentation
i ledende stillinger i erhvervslivet. Disse positive tendenser bør ikke udelades af debatten. En rapport fra
Kommissionen viser, at kvindernes bidrag til EU's økonomiske vækst siden 1995 er vokset med en fjerdedel,
og at den kvindelige beskæftigelsesfrekvens i det seneste årti er steget med 7,1 % til 59,1 %. Som følge af
krisen vokser arbejdsløsheden hurtigere blandt kvinder end blandt mænd. Kvinder er primært ansat i den
offentlige sektor, så de er i direkte fare for at blive afskediget som følge af udgiftsbesparende politikker. De
anvendte krisebekæmpende mekanismer skal primært få de folk, der mistede deres arbejde som en direkte
følge af krisen, hurtigt tilbage i beskæftigelse, mens de langtidsledige i øjeblikket ignoreres. Tvunget af
personlige omstændigheder tager kvinder i øjeblikket ofte deltidsstillinger med begrænset jobsikkerhed. I
betragtning af alle disse farer bør vi forsøge at finde tværgående løsninger for at bevare beskæftigelsesniveauet
fra før krisen og undgå en nedadgående tendens.

17. Fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169)
(forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Ek for Udvalget om Industri, Forskning og
Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et fælles
forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169), der iværksættes af flere medlemsstater
(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD)) (A7-0164/2010).

Lena Ek, ordfører. – (SV) Hr. formand! I løbet af 150 år er Østersøen gået fra at være et uberørt, klart og
oligotroft arktisk hav til at være et hav i konstant krise. Problemerne med eutrofiering, algevækster, giftigt
affald og truet biodiversitet vokser sig stadig større. Situationen i Østersøen er meget alvorlig. Trods vellykkede
forsøg i 1990'erne og 2000'erne på at reducere tilførslen af kvælstof og fosfor lider næsten hele Østersøen
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nu under følgerne af eutrofiering. Der er også store mængder miljøgifte og tungmetaller trods vellykkede
forsøg på at reducere udslip af f.eks. bly, kviksølv og ddt.

Jeg ved ikke, om nogle af de tilstedeværende har set algevækster i dette store og tidligere sunde indhav. Hvis
man sejler ud i en båd i det skønne øhav om sommeren mødes man af et decimetertykt grønt og ildelugtende
algelag. Hvis hunde drikker vandet, dør de, og hvis børn bader i det, kaster de op og får dårlig mave. Det er
situationen mange steder i dag rundt omkring i Østersøen. For også fremover at sikre vækst og fremgang
for vores landbosamfund er det vigtigt at styrke vores viden om indvirkningen på Østersøen.

Østersøens økosystem er komplekst og umuligt at forstå uden et grænseoverskridende samarbejde mellem
forskere fra hele vandindvindingsområdet til dette indhav. Der udføres allerede en del forskning inden for
dette område, men ofte uden en tilstrækkelig koordinering. Det forsøger vi at ændre med det forslag, der er
på bordet i dag, og som går under forkortelsen BONUS. Arbejdet kommer til at bestå i et fælles
forskningsprogram mellem staterne omkring Østersøen – inklusive forskere fra Rusland – for at håndtere
de miljømæssige udfordringer på dette område. BONUS vil skabe en strategisk plan med fælles fokus for
mere end 500 forskere fra de otte EU-medlemsstater omkring Østersøen. EU og staterne i Østersøområdet
vil tilsammen investere næsten én mia. SEK i miljøforskning.

Der bor 85 mio. mennesker i landene omkring Østersøen, og disse landes økonomier er afhængige af havet
på forskellig vis. Samtidig er det vores samfund, der bidrager til problemerne, når udledninger og affald finder
vej ud i vandet. Der er brug for et bedre samlet overblik over forskningen, hvis Østersøen skal kunne reddes.
Forskningen på dette område er fragmenteret og alt for afhængig af de begrænsede forskningsbevillinger på
lokalt, regionalt og nationalt plan.

I stedet bygger BONUS på erfaringer fra EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling.
Som et resultat af BONUS vil de nationale forskningsprogrammer og -aktiviteter i de deltagende stater for
første gang blive integreret i et fælles strategisk program med en klar fokus.

Jeg vil gerne takke alle – mine kolleger, det spanske formandskab og kommissæren for forskning, innovation
og videnskab – der har været med til at få dette til at lykkes. Denne form for koordineret investering i
miljøforskning er et element i skabelsen af et bæredygtigt, dynamisk og ressourceeffektivt Europa. Østersøen
er særdeles levende i kulturen hos alle otte EU-lande omkring dette indhav: i deres litteratur, musik og kunst.
Vi ønsker, at det også vil være her for vores børnebørn. BONUS bliver en del af platformen for denne
investering i fremtiden.

Máire Geoghegan-Quinn, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke
Europa-Parlamentet og i særdeleshed ordføreren, fru Lena Ek, for deres støtte til Kommissionens forslag om
det fælles forskningsprogram for Østersøen, BONUS. Jeg vil også takke skyggeordførerne fra Udvalget om
Industri, Forskning og Energi for deres konstruktive støtte samt Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø,
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed for dets positive udtalelse vedrørende BONUS-programmet.

Otte af de ni stater, der grænser op til Østersøen, er medlemmer af EU, og vi er alle opmærksomme på de
meget komplekse og presserende miljøproblemer, der aktuelt findes i Østersøen, og som fru Ek på glimrende
vis skitserede for et øjeblik siden. Det stadigt voksende pres truer i dag Østersøregionens evne til fortsat at
levere det forskelligartede udvalg af varer og tjenesteydelser, som vi alle er blevet afhængige af. Videnskaben
spiller en meget vigtig rolle med hensyn til at støtte den offentlige politik i forsknings- og miljøsektoren.
Fragmenteringen af det europæiske forskningssystem og den manglende koordinering og sammenhæng
blandt dets nationale komponenter underminerer imidlertid omkostningseffektiviteten og den samlede
præstation.

Det er vores udfordring i Østersøregionen. Det er klart, at ingen Østersøstat på egen hånd kan løse de
komplekse miljøproblemer i dette område. Hvis man skal løse miljøproblemerne i Østersøen, haster det nu
med at udvikle en strategisk og integreret forskningsstrategi for regionen, muliggøre grænseoverskridende
synergier, forene ressourcer, dele viden og forbedre forskernes grænseoverskridende mobilitet. På denne
måde kan vi sikre en bæredygtig fremtid for Østersøregionen. BONUS-initiativet vil sammen med indsatsen
inden for rammerne af EU-strategien for Østersøregionen levere strukturen og midlerne til at løse disse
udfordringer på en effektiv og koordineret måde.

Jeg glæder mig over den institutionelle aftale om gennemførelsen af BONUS-initiativet, der blev indgået den
27. april i fjor. Når det så er sagt, vil jeg samtidig beklage den manglende enighed blandt medlemsstaterne
om at indføre en ægte fællespuljemodel som skitseret i det oprindelige forslag fra Kommissionen. Uden en
ægte finansieringsfacilitet med en fælles pulje er det ikke muligt fuldt ud at sikre en udvælgelse af de bedste
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tværnationale forskningsforslag, der udelukkende er baseret på videnskabelig ekspertise, konsortiets kvalitet
og den forventede effekt. Det vil ikke være muligt fuldt ud at udnytte fordelene, merværdien og
effektivitetsgevinsterne ved et grænseoverskridende samarbejde. Derfor vil Kommissionen gerne pointere,
at følgerne af denne beslutning ikke skal danne præcedens for fremtidige forslag. Medlemsstaterne skal
forpligte sig til en ægte fælles pule for grænseoverskridende finansiering og samarbejde inden iværksættelsen
af flere initiativer på basis af Lissabontraktatens artikel 185.

For at vende tilbage til det aktuelle initiativ har Kommissionen tillid til, at BONUS-programmet vil kunne
optimere potentialet af miljøforskningsprogrammerne i Østersøregionen, forbedre områdets videnskabelige
kapacitet, fremme forskernes grænseoverskridende mobilitet, fremme synergier og undgå uøkonomiske
gentagelser af forskningsindsatser. Alt dette vil kunne sikre en bæredygtig fremtid for Østersøen.

Anna Rosbach, ordfører for udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. − (DA) Hr.
formand! Bonus-169 er et vigtigt pilotprojekt og drejer sig om at samarbejde om miljøproblemer i et givet
område. Programmet støttes generelt af samtlige Østersøstater. Programmet skal også omfatte ikke-EU-lande,
som udleder deres affaldsvand og dermed forurener Østersøen, som regnes for at være et af verdens mest
forurenede have. Bonus-programmet har en kolossalt stor opgave med at klarlægge alle de mange
miljøproblemer i Østersøen. Alverdens forskellige slags forurening, fra papirfabrikker og lignende, og
kollapsende fiskebestande truer Østersøen, ligesom udetonerede sennepsgasbomber og russiske gasledninger
ikke bidrager til økosystemets velbefindende. Så derfor: ja tak til Bonus-programmet. Men det må ikke stå
alene, det skal følges op af nationalstaternes miljøbevidsthed og en indsats – og også af finansielle midler.

Lambert van Nistelrooij, for PPE-Gruppen. – (NL) Hr. formand, kommissær Geoghegan-Quinn, ordfører
Ek! Østersøens særlige problemer og særlige situation kræver en særlig tilgang. Jeg er derfor meget glad for,
at vi nu kan afslutte tingene med en aftale, så arbejdet kan begynde. Jeg vil imidlertid dele nogle betragtninger
med Dem.

Som kommissæren allerede har sagt, ønskede vi i første omgang en ægte fælles pulje, en fælles fond baseret
på kriterier som ekspertise og tværfaglighed. Høringerne viste en temmelig pragmatisk tilgang, hvor landene
også selv kan vurdere listen over projekter for at få deres egne universiteter og institutioner med. Det har jeg
i og for sig ikke nogen indvending imod – jeg er faktisk enig – men vi er nødt til at vurdere det. Det skal gøres
effektivt, og hvis det gøres rigtigt, og samarbejdet er mere vellykket end tidligere, kan det udmærket blive et
eksempel på det, vi leder efter i EU 2020-strategien. Europa betaler lidt ekstra, og medlemsstaterne betaler
ekstra. Vi taler ikke kun om selve forskningen, men også om den efterfølgende gennemførelse. Miljøkvaliteten
skal også genskabes på effektiv vis, så det skal vi holde godt øje med.

Jeg har yderligere to kommentarer. For det første kan strategien for Østersøen også ses som et eksempel for
andre makroregioner som f.eks. Donau. Jeg vil gerne spørge kommissæren, om man i dette lys kan overveje,
om denne region ...

(Formanden afbrød taleren)

Adam Gierek, for S&D-Gruppen. – (PL) Hr. formand! De forordninger om forskning i Østersøens tilstand,
der er indeholdt i Kommissionens forslag, introducerer et vigtigt element, nemlig den strategiske
planlægningsfase. Uden denne fase ville det kun dreje sig om en omfattende udvikling af denne forskning.
Vi har brug for en bredere handlingsplan, en bedre strategi, der ikke kun omfatter selve havet, men også dets
afvandingsområde, der som vi alle ved i øjeblikket er ramt af alvorlige oversvømmelser.

Man skal også være særlig opmærksom på udvælgelsen af eksperter, for det foreslåede brede udvalg af
forskningsområder kan ikke reduceres til fænomener, der kan reproduceres i et laboratorium. Her hænger
forskning i marken tæt sammen med territorier, der falder ind under et bestemt lands kompetenceområde.
Derfor skal EU-loven afstemmes med den nationale lovgivning. Kommissionen skal tage hensyn til dette
faktum ved udvælgelsen af uafhængige eksperter.

I forbindelse med en udvidelse af forskningskompetencerne hos de nye medlemsstater i Østersøregionen
skal der for det første tages hensyn til det faktum, at forskningspotentialet i disse lande varierer, og at det
generelt gode potentiale hos forskningspersonalet ledsages af dårligere laboratoriefaciliteter. Jeg er derfor
overrasket over, at maksimalt 25 % kan være naturalydelser i form af infrastruktur til den fælles pulje. For
det andet vil mange lande ikke kunne acceptere en "fælles pulje" både af juridiske årsager, og fordi det kan
skade igangværende lokale forskningsplaner. For det tredje er der brug for tid til programmets strategiske
fase. Denne fase skal udnyttes bedre.
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Det er derfor nødvendigt først at definere forskningsprioriteterne for Østersøen og dets afvandingsområder,
og derefter skal deltagerne i projektet investere i deres forskningsfaciliteter for at forberede dem til arbejdet
med disse prioriteter. En medtagelse af Rusland i denne forskning på lige vilkår på basis af et østligt partnerskab
er et vigtigt anliggende.

Satu Hassi, for Verts/ALE-Gruppen. – (FI) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke ordføreren,
fru Ek, for hendes flotte arbejde. Forskningsprogrammet BONUS er værd at støtte og et glimrende initiativ,
der er et resultat af EU's Østersøstrategi.

Jeg betragter også selve strategien som et stort fremskridt. For omkring seks år siden betød en udvidelse, at
Østersøen i alt væsentligt blev et indre hav i EU. Det har folk været alt for sene til at opdage. Som fru Ek sagde,
er der forsket meget i Østersøen, men der har været for lidt koordineret forskning til at etablere en videnbase,
der f.eks. kan forbedre EU's politikker og gøre dem mere intelligente.

Forhåbentlig vil en koordineret forskning i det mindste hjælpe os med at blive opmærksom på to emner.
For det første er Østersøens miljøtilstand alarmerende. Der er tale om er et af verdens mest forurenede have.
Verdens største havbundsområde helt uden ilt – med andre ord døde område – er Østersøen. Man har sagt,
at Europas største ørken ligger på bunden af Østersøen.

Det andet emne, som forskningen forhåbentlig vil være med til at give folk en bedre forståelse af, er det
faktum, at vi selv er skyld i Østersøens tilstand. Hovedproblemet er eutrofiering, som ordføreren også fint
beskrev konsekvenserne af. Hovedkilden til eutrofierende næringsstoffer – kvælstof og fosfor – er landbruget.
Det drejer sig primært om EU's landbrug i Østersøens afvandingsområde.

Jeg håber derfor, at en fælles organiseret koordineret forskning vil medvirke til at gøre folk opmærksomme
på alt dette, og at den også vil hjælpe os med at udvikle bedre og mere intelligente metoder og processer i
alle sektorer og i særdeleshed inden for landbruget, fordi gødningsstoffer, der er trængt ud i søer og have, er
rent ressourcespild ud fra landmændenes synspunkt.

Vi skal imidlertid huske, at forskning ikke kan løse alt. Vi skal også forstå, at en redning af Østersøen også
vil kræve ægte politiske ændringer – specielt på landbrugsområdet, men også inden for andre sektorer.
Forhåbentlig vil vi gøre redningen af Østersøen, der nu er et af verdens mest forurenede have, til en
succeshistorie, som resten af verden kan tage ved lære af.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Hr. formand, fru kommissær! Jeg glæder mig over forsknings- og
udviklingsprogrammet for Østersøen (BONUS-169), der integrerer medlemsstaternes og Kommissionens
nationale forskningsaktiviteter vedrørende miljø og forvaltning af marine ressourcer i Østersøen.
BONUS-169-programmet er en innovativ model og et eksempel for andre former for regionalt samarbejde
inden for den videnskabelige forskning.

Ligesom Østersøområdet vil andre områder som f.eks. det sydøstlige Europa nyde godt af en samordnet
indsats fra medlemsstaterne og Kommissionen med henblik på at løse fælles udfordringer og støtte en
bæredygtig udvikling i deres områder.

Jeg vil derfor opfordre Parlamentet og Kommissionen til at overveje muligheden for at skabe et fælles
forskningsprogram for det sydøstlige Europa med fokus på områder af stor betydning som f.eks. havet,
biodiversitet og energikilder fra havet og med henblik på en bæredygtig udvikling af den europæiske
atlanterhavsakse og dens naboregioner.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Hr. formand! EU's engagement i det fælles forsknings- og
udviklingsprogram for Østersøen er et bevis på, at EU's institutioner ønsker en bedre harmonisering af
politikker, programmer og de øvrige aktiviteter, der er nævnt i forskningssektoren. Der er behov for en fælles
indsats på EU-plan for at håndtere udfordringerne og forbedre programmeringseffektiviteten ved at
inkorporere alle forskningsaktiviteter i et ensartet og velkoordineret program, der fremmer regionens
bæredygtige udvikling.

BONUS-programmet er særlig vigtigt i Østersøregionen. Dets rolle skal imidlertid ikke begrænses til denne
region. Jeg ser gerne, at dette program fremover kommer til at tjene som en model for andre former for
regionalt samarbejde i Europa – f.eks. i Donau- eller Middelhavsregionen. Det vil give os mulighed for at få
et stærkt, dynamisk og konkurrencedygtigt EU.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Hr. formand! Implementeringen af det fælles forsknings-
og udviklingsprogram for Østersøen, BONUS-169, har afsløret Østersøens katastrofale tilstand, specielt i
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de områder, hvor storstilede energiinfrastrukturprojekter planlægges og gennemføres, ikke kun af EU's
medlemsstater, men også af andre lande, der grænser op til EU. Nogle steder er genotoksiciteten øget flere
hundrede gange. BONUS-programmet har allerede vist sit potentiale til at bidrage til en overvågning af
Østersøens miljø, og derfor er det nødvendigt fortsat aktivt at forske i Østersøens tilstand. For at sikre at
forskningen er så omfattende og objektiv som muligt, er det meget vigtigt at medtage videnskabsfolk fra alle
landene omkring Østersøen på lige fod i forskningen. Dette program er en kvasipræventiv foranstaltning,
der gør opmærksom på Østersøens komplekse miljømæssige situation. Kun ved en ordentlig finansiering
af den videnskabelige forskning og ved at observere trusler i tide kan vi standse miljøkatastrofer, og jeg håber
og tror, at vi vil sørge for, at Østersøen ...

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Hr. formand! Miljømæssige problemer i visse regioner kunne håndteres
langt bedre, hvis de enkelte lande samlede deres forskningsaktiviteter i en fælles pulje. Derfor glæder jeg mig
over Kommissionens forslag og ordførerens forslag om at støtte BONUS-programmet for Østersøregionen.

Jeg kan godt lide, at der er medtaget en betragtning, hvor Kommissionen bliver bedt om at foretage en endelig
evaluering af programmet for at vurdere kvalitets- og effektivitetsniveauet ved gennemførelsen af sådanne
programmer, specielt med hensyn til fremskridt i forhold til de fastsatte mål. Disse resultater skal offentliggøres
på programmets hjemmeside, så borgerne kan se, hvordan det går med programmet, og hvilke resultater
det giver. I virkeligheden kan repræsentanter for erhvervslivet også udarbejde deres forretningsplaner på
baggrund af de henstillinger og muligheder, der dukker op som følge af forskningsresultater i denne region.

Det vigtige for os er at se programmets resultater udtrykt som klare fordele for regionens miljø, borgere og
udvikling – specielt på baggrund af den aktuelle økonomiske krise.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Hr. formand! Jeg støtter fuldt ud oprettelsen af det fælles forsknings-
og udviklingsprogram for Østersøen kaldet BONUS. Jeg er sikker på, at oprettelsen af et konsolideret
overnationalt forskningsprogram baseret på et gensidigt grænseoverskridende samarbejde og
erfaringsudveksling vil bidrage til en mere effektiv indsats for beskyttelsen af Østersøen og skabe en bæredygtig
udvikling af regionen. BONUS-programmet blev initieret af otte medlemsstater. De baltiske lande omfatter
ét land mere, nemlig Rusland. Det er derfor rimeligt, at russiske videnskabsfolk deltager i programmet. Dette
forskningsprogram bør levere en række forslag til en strategi for regionen, der udvikles af EU, og til
makroregioners rolle i den fremtidige samhørighedspolitik, hvilket vi diskuterede i Parlamentet for to måneder
siden. Det er en skam, at vi ikke kan diskutere åbent og fastlægge konsekvenserne af og farerne for Østersøen
ved opbygningen og brugen (...).

(Formanden afbrød taleren)

Piotr Borys (PPE). – (PL) Hr. formand! Mange tak, fordi De giver mig ordet.

Jeg vil sige, at dagens forskning vedrørende hele Østersø-sektoren skal ses som en del af den enorme territoriale
samhørighed i hele EU. Lad os i dag koncentrere os om adskillige vigtige parallelle strategier: Østersøstrategien,
Middelhavspartnerskabet og Donaustrategien. Vi skal imidlertid huske, at disse regioner skal forbindes med
hinanden.

I øjeblikket foregår størstedelen af varehandelen med Indokina, og derfor er det så vigtigt at koncentrere sig
om, at Østersøstrategien også skal kunne omfatte muligheden for forbindelser i TNT-netværket mellem nord
og syd. Heldigvis er denne strategi tilgængelig for offentligheden i dag, og forhåbentlig vil Østersøregionen
også blive tæt forbundet med det sydlige Europa gennem TNT-netværket baseret på adskillige parallelle
løsninger.

Máire Geoghegan-Quinn, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren, fru
Ek, og de 10 medlemmer af Europa-Parlamentet, der har taget sig tid til på dette sene tidspunkt at møde op
her i salen for at diskutere dette emne.

Det glæder mig overmåde, at alle 185 initiativer, der blev bekendtgjort under samarbejdselementet af EU's
syvende rammeprogram, nu er blevet vedtaget. Det er et politisk resultat for alle EU's institutioner.
BONUS-initiativet vil klart hjælpe landene i Østersøregionen med en mere effektiv håndtering af de meget
komplekse og presserende miljøproblemer på dette område ved at fremme synergier og undgå den
uøkonomiske duplikering af rent nationale forskningsindsatser.

I lyset af de centrale globale politiske problemer vi har inden for politikområder som f.eks. klimaforandring,
energi, fødevarer og sundhed, bliver kravet om at samle ressourcer og samarbejde nødvendigt. Artikel
185-initiativerne spiller en vigtig rolle for at tackle nogle af disse vigtige emner. Erfaringerne fra disse initiativer
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vil sætte os i stand til at finde endnu bedre og endnu mere effektive samarbejdsmetoder på europæisk plan,
hvor vi fuldt ud udnytter både nationale forskningsprogrammer og EU-forskningsprogrammer.

Som jeg under min ratifikationshøring sagde til Europa-Parlamentet i januar måned, er jeg meget engageret
i en fuldstændig virkeliggørelse af det europæiske forskningsrum, men vi skal samarbejde i en ånd af enhed
og samarbejde, hvis vi skal nå dette mål. Det er afgørende vigtigt for EU's fremtidige økonomiske udvikling,
og hvis vi skal sikre, at EU bliver en global leder inden for forskning, innovation og videnskab.

Lena Ek, ordfører. – (SV) Hr. formand! BONUS er faktisk et pilotprojekt under artikel 185, og til alle, der
kommer til at arbejde med BONUS-programmet, som kommer til at læse det, eller som bliver berørt af det,
vil jeg sige, at det ikke er let. Det er ikke let at kombinere forskningsmidler fra EU og fra forskellige
medlemsstater. Det er en enorm udfordring. Det er ikke let at koordinere forskellige akademiske
forskningskulturer og -traditioner med 16 store forskningsgrupper, 500 forskere og otte lande, mens resten
af EU kigger på for at se, hvordan det forløber, plus alle dem, der skal revidere og kontrollere, at vi gør de
rigtige ting, og at disse ting er effektive.

Det kommer til at kræve en masse fra de involverede forskere. Det kommer til at kræve meget fra
medlemsstaterne og deres regeringer, og jeg kan forsikre Dem om, at det kommer til at kræve skrappe
politiske beslutninger og et stærkt politisk lederskab, men det skal gøres. Vores forskningsprogrammer skal
vurderes grundigt, og vi skal påtage os dette enorme ansvar, fordi vi er nødt til at løse problemerne sammen
for Østersøens skyld. Vi skal imidlertid også finde en model, der vil sætte os i stand til at gøre fremskridt i
andre egne af Europa. Det gælder for de store floder, for Middelhavet og for vores generelle håndtering af
fælles ressourcer, der leveres af skatteyderne i form af EU-programmer og nationale programmer.

Østersøen har været en del af vores fælles historie og kultur siden afslutningen på istiden, i vikingetiden,
under handelen i middelalderen og som "frihedens hav" under den kolde krig, og nu er det et hav, som vores
forældre og børn elsker, og som vi er ansvarlige for at forvalte. I lyset af disse vanskeligheder og de enorme
udfordringer, vi står over for, vil jeg derfor endnu en gang takke alle de involverede parter. Arbejdet slutter
ikke med de beslutninger, vi træffer her, og med de dokumenter, vi underskriver. Det er nu, arbejdet begynder.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.

18. Anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om
Schengeninformationssystemet i Bulgarien og Rumænien (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Coelho for Udvalget om Borgernes Rettigheder
og Retlige og Indre Anliggender om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af Schengenreglernes
bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (06714/2010 –
C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE)) (A7-0199/2010).

Carlos Coelho, ordfører. – (PT) Hr. formand, kommissær Malmström, mine damer og herrer! Jeg har fire
hovedpunkter. For det første er der evalueringsproceduren. Siden EU-tiltrædelsen i 2007 har Rumænien og
Bulgarien arbejdet hen imod en fuld integration i Schengenområdet. Hvis Rådet beslutter at afskaffe de indre
grænser, skal vurderingsprocedurerne bekræfte, at alle de nødvendige betingelser for gennemførelsen af de
relevante dele af den gældende fællesskabsret er opfyldt (databeskyttelse, Schengeninformationssystemet,
luft-, land- og søgrænser, politisamarbejde og visumpolitik).

Vurderingsprocedurerne startede med databeskyttelsesdelen. Det betyder, at det skal kontrolleres, at de
enkelte medlemsstater er tilstrækkeligt forberedte til at gennemføre alle bestemmelserne vedrørende
databeskyttelse. Resultaterne er derfor en forudsætning for evalueringsprocessen for
Schengeninformationssystemet, der omfatter dataoverførsel til disse lande. En godkendelse af denne beslutning
er derfor et første skridt hen imod en ophævelse af kontroller ved de indre grænser til Bulgarien og Rumænien.

For det andet er der adgang til dokumenter. Rådet har forelagt dette beslutningsforslag for Parlamentet. Der
blev imidlertid ikke fremsendt de nødvendige evaluerings- og opfølgningsrapporter, der ville have sat
Parlamentet i stand til at vurdere alle de oplysninger, der var nødvendige for at udarbejde en begrundet
betragtning. Rådet leverede først dokumenterne, efter at Parlamentet havde rykket for dem.

Jeg glæder mig over indsatsen fra Rumæniens ambassadør, der gjorde det muligt at finde en løsning på
situationen ved at ansøge om, at fortrolige dokumenter skulle afklassificeres og benævnes "begrænsede".
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Det gjorde det muligt at overholde tidsfristen, men vi får det samme problem, når Parlamentet skal afgive
en udtalelse om andre aspekter af Schengenreglerne. Det er således helt afgørende, at aftalen mellem
Parlamentet og Rådet indgås hurtigst muligt med hensyn til overførslen af fortrolige dokumenter.

For det tredje er der evalueringen af Rumænien og Bulgarien. Hvad angår Bulgarien blev der fundet flere
mangler vedrørende vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse af Rådets henstilling 85/15 om politiets
brug af personlige oplysninger, og der blev fundet mangler i driften af den nationale kommission for
databehandling. Bulgarien traf passende foranstaltninger i forhold til henstillingerne, og den 26. april
konkluderede Rådet, at de nødvendige betingelser i forhold til retablering af data var opfyldt.

Hvad angår Rumænien, blev der fundet svagheder i vedtagelsen af to love, der regulerer behandlingen af
personlige data, samt vedrørende de nationale myndigheders faciliteter og ressourcer til databeskyttelse og
indførelsen af periodiske vurderinger vedrørende Schengendata. Generelt set har Rumænien truffet de
nødvendige foranstaltninger i lyset af henstillingerne, og de udestående problemer forhindrer ikke landet i
at opfylde alle de nødvendige krav med hensyn til databeskyttelse. Betingelserne for at give grønt lys til
Rumænien og Bulgarien på databeskyttelsesområdet er dermed opfyldt.

For det fjerde er der Schengenevalueringsmekanismen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at gentage behovet
for hurtigst muligt at oprette en europæisk evalueringsmekanisme, der er enkel, effektiv og gennemsigtig
inden for Schengenevaluering. Parlamentet forkastede de forslag, der blev stillet i oktober måned i fjor. Jeg
vil bede Kommissionen om hurtigst muligt at bruge sin initiativret.

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg er overbevist om, at Bulgarien og
Rumænien vil gøre deres yderste for at nå den planlagte udførelsesdato for ophævelse af den interne
grænsekontrol i marts 2011. Kommissionen vil inden for sine kompetenceområder fuldt ud støtte begge
lande, så de kan bestå Schengenevalueringen.

Det er Rådets ansvar at gennemføre Schengenevalueringerne, og på basis af disse evalueringer vil Rådet træffe
beslutning om ophævelse af de interne grænsekontroller. Disse evalueringer foretages lige nu, så det er for
tidligt at vurdere resultaterne af forberedelserne. Men de første skridt har været vellykkede, hvilket bekræftes
af den positive evaluering af databeskyttelse, der nu giver Bulgarien og Rumænien adgang til
Schengeninformationssystemet.

Europa-Parlamentet og hr. Coelho foreslår, at Bulgarien og Rumænien informerer Rådet og Parlamentet om
de opfølgende henstillinger. Det er bestemt praksis i den gældende Schengenevaluering, at de berørte
medlemsstater informerer Rådet om de foranstaltninger, de træffer for at leve op til henstillingerne, da
evalueringsmekanismen nu fuldt ud er Rådets ansvar. På denne baggrund og under den gældende lovgivning
er det op til Rådet at informere Parlamentet i overensstemmelse hermed.

I denne forbindelse vil jeg følge hr. Coelhos forslag og bekræfte, at jeg snart – til efteråret – vil foreslå en ny
evalueringsmekanisme efter Lissabontraktatens ikrafttræden af de årsager, som hr. Coelho nævnte.

Efter min mening skal både medlemsstaterne og Parlamentet involveres i denne mekanisme. Medlemsstaterne
skal selvfølgelig involveres for at bevare den gensidige tillid til blandt andet deres evne til at anvende alle
ledsageforanstaltninger, der muliggør en ophævelse af den indre grænsekontrol, specielt inden for eksterne
grænser, visa og politisamarbejde.

Europa-Parlamentet bør bestemt holdes fuldt informeret om resultaterne af evalueringen. Med denne nye
mekanisme tilstræber Kommissionen at rette op på de aktuelle svagheder, som ordføreren nævnte. Der er
ingen egentlig opfølgning i tiden efter evalueringerne, og henstillingerne gennemføres ikke altid. Parlamentets
støtte i denne proces er meget værdsat.

Mariya Nedelcheva, for PPE-Gruppen. – (BG) Hr. formand! Jeg lykønsker hr. Coelho og glæder mig over det
fremskridt, som denne betænkning nævner for Bulgarien og Rumænien. De positive resultater og konklusioner
fra revisionen vedrørende beskyttelse af personoplysninger har gjort det muligt også at fastsætte en dato for
gennemførelsen af Schengeninformationssystemet i Bulgarien.

Både Bulgariens tiltrædelse af EU og dets tiltrædelse af Schengenområdet skaber entusiasme blandt alle
Bulgariens borgere. Det rækker faktisk ud over entusiasme, da det drejer sig om muligheden for at ophæve
grænsekontroller og håndhæve retten til fri bevægelighed i hele EU. Denne succes skyldes de enorme
anstrengelser og beslutsomme indsatser fra den nuværende bulgarske regering, der har gjort sit yderste for
at indhente det forsømte fra de tidligere år, hvor den sakkede bagud, og opfylde betingelserne og gøre de
nødvendige forberedelser til at anvende Schengenreglerne.
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Schengenområdet handler ikke kun om fri bevægelighed. Det betyder også et styrket politi- og toldsamarbejde
– specielt med hensyn til bekæmpelse af ulovlig handel med personer og varer og organiseret kriminalitet
på et mere overordnet plan. Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengenområdet er en del af en rejse
hen imod en realisering af vores drøm om et borgernes Europa. For at nå dette mål er der brug for en konstant
indsats, ligesom landenes regeringer skal overholde Schengenreglerne og EU-institutionerne skal yde en
urokkelig støtte.

Europa-Parlamentets adgang til henstillingerne i evalueringsrapporterne og dokumenterne om
opfølgningsforanstaltninger garanterer, at den konstruktive dialog mellem os alle vil fortsætte. Denne åbne
dialog giver også borgerne i Bulgarien og Rumænien garanti for, at de grundlæggende rettigheder, der er
knæsat i traktaterne, er en realitet.

Ioan Enciu, for S&D-Gruppen. – (RO) Hr. formand! I går fejrede vi 25-året for den dag, da Europas borgere
for første gang nød friheden til at rejse uden restriktioner i EU. I anledning af denne dag sagde kommissær
Malmström: "Schengen er blevet et af de mest magtfulde symboler på EU's evne til at forbedre borgernes
liv". Martin Schulz, der er formand for Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i
Europa-Parlamentet, sagde, at "Schengen er nok EU's mest vellykkede og håndgribelige resultat i de seneste
30 år". Ved samme lejlighed vil jeg blot sige: Tillykke til Schengen og friheden! Rumænien og Bulgarien
kunne være en fødselsdagsgave til Schengenområdet.

Efter at havde færdiggjort sine evalueringer konkluderede Rådet, at begge medlemsstater leverer de fornødne
garantier til at tage det første skridt hen imod en tiltrædelse af Schengenområdet. Vi bekræfter dette skridt
ved at komme med en positiv udtalelse i morgen. Det er ikke kun Rumæniens og Bulgariens borgere, men
hele EU, der står til gevinst, når disse to lande endelig tiltræder EU. Et øget samarbejde i de økonomiske,
sociale og administrative sektorer vil styrke EU. Regeringerne i begge medlemsstater skal opfylde kravene i
Schengenkøreplanen som en del af tiltrædelsesprocessen.

Jeg er glad for, at Europa-Parlamentet med succes har fuldført sin rolle som garant for europæisk demokrati.
Ordførerens ændringsforslag tjener kun til at igangsætte en gennemsigtig form for samarbejde mellem EU's
institutioner. Kun det kan skabe hurtige og håndgribelige resultater i processen med at drøfte og godkende
EU-lovgivningen. Interinstitutionelle uoverensstemmelser i EU må ikke forsinke eller kompromittere
rettigheder, friheder og sundhed for EU-borgerne, som alle EU-institutionerne lever for at tjene.

Som hr. Coelho antydede, vil indførelsen af et nyt evalueringssystem gøre det muligt at garantere sikkerheden
og styrke princippet om gensidig tillid, der er afgørende for at bevare Schengenområdet. Jeg støtter hr.
Coelhos forslag.

Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! For et
par dage siden fejrede vi årsdagen for Schengenaftalerne med Europa-Parlamentets formand Buzek og
Kommissionens formand Barroso. Her sent på aftenen lægger vi en særlig ny sten i fundamentet til Rådets
beslutningsforslag.

Vi går fra tanke til handling og til samarbejde, til de indledende og uundværlige betingelser for en ophævelse
af grænsekontrollerne med Bulgarien og Rumænien, der ifølge foreløbige evalueringer er ved at blive opfyldt.
Disse to lande skulle faktisk snart være i stand til at sikre beskyttelse og behandling af personlige data.

Det er gode nyheder, der vil resultere i en fuldstændig integration af disse to lande i Schengenrammerne,
hvilket vil bidrage til en styrkelse af sikkerhed og velstand for ikke kun disse lande, men for det europæiske
kontinent under ét. Jeg er sikker på, at det vil gøre det muligt at bekæmpe problemerne med ulovlig migration
og immigration, international kriminalitet og alle mulige former for svøber. Det vil medvirke til at reducere
risiciene.

To korte kommentarer ...

(Formanden afbrød taleren)

Tatjana Ždanoka, for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Da SIS er en integreret del af Schengenområdet,
er det aktuelle spørgsmål ekstremt vigtigt. Jeg kommer selv fra en ny medlemsstat, og jeg kan huske, hvordan
Letland ønskede at komme med i området. I denne henseende glæder jeg mig meget over Bulgariens og
Rumæniens tiltrædelse.

Jeg må ikke desto mindre pointere, at der findes nogle mangler. Min gruppe er helt enig med ordføreren i,
at der bør være en opfølgning. Med andre ord skal Parlamentet informeres om, hvordan problemerne er løst
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under hensyntagen til vores bekymringer vedrørende databeskyttelse. Jeg håber også, at manglen på ledige
pladser ikke bliver en hindring for tiltrædelse af SISOne4ALL.

Endelig deler vi fuldt ud ordførerens bekymring over den nye Schengenevalueringsmekanisme. Vi mener,
at Parlamentet skal kunne udøve demokratisk kontrol, og jeg bifalder helhjertet fru Malmströms erklæring
om, at det bliver tilfældet.

Zbigniew Ziobro, for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Rumænien og Bulgarien vedtog Schengenreglerne,
da de tiltrådte EU i 2007. Nu har vi imidlertid fornøjelsen at diskutere udkastet til Rådets afgørelse om
anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser i de to nyeste EU-medlemsstater, hvilket er et af de sidste
skridt i retning af en ophævelse af kontrollen ved EU's indre grænser til Bulgarien og Rumænien. Begge lande
har fået en positiv vurdering fra ekspertudvalget af deres parathed til ophævelse af kontrollen ved EU's indre
grænser, og de påpegede mangler bør og vil hurtigt blive elimineret. Hvis det sker, må det forventes, at
Bulgarien og Rumænien vil være teknisk parate til en tilslutning til SIS II fra oktober 2010, hvilket er i
overensstemmelse med den aktuelle køreplan. Takket være dette vil det være muligt at åbne Schengen for
to nye lande, samtidig med at vi bevarer den rette hensyntagen til borgernes sikkerhed og interesser.

John Bufton, for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Schengen var en afvejning af hensynet til personers og
varers frie bevægelighed med overvejelser om, hvorvidt man kan stole på, at de involverede medlemmer
gennemfører passende foranstaltninger til at sikre sikkerheden på deres hjemmebane. Skønt Det Forenede
Kongerige ikke er en del af de formelle Schengenregler, anvender vi aspekter af Schengeninformationssystemet
til kriminalitetsbekæmpelse. Samtidig vil systemet og Schengenreglerne i almindelighed også give den mere
snedige kriminelle en bredere platform for international kriminalitet og korruption.

Efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af SIS må det primære spørgsmål være, om disse medlemsstater
på nuværende tidspunkt kan garantere et kontrolniveau, der berettiger til fri bevægelighed over hele
kontinentet. Der har været betydelig modstand imod en anden udvikling af Schengeninformationssystemet
og specielt balancen mellem omkostninger og effektivitet. Det Forenede Kongerige foretager uafhængige
strenge kontroller og deltager ikke i ordningen med pasfrie rejser. Skal vi levere økonomisk støtte til
udviklingen af informationsindsamlingssystemer i de lande, der stræber efter Schengen, for at dæmpe den
potentielle stigning i kriminalitet i forbindelse med en åben grænsepolitik?

Schengen har gjort det lettere at handle med ulovlige varer og personer på tværs af grænserne. Rejsesikkerheden
uden grænsekontroller er meget afhængig af tilliden til de enkelte medlemsstaters evne til at udføre kontroller
i henhold til passende standarder.

Udvidelsen af Schengeninformationssystemet øger mulighederne for korruption og skaber en langt større
samling af informationer for kriminelle, der ønsker at hacke sig ind i netværket. På lignende måde kan en
dybere integrering sideløbende med et bredere engagement fra medlemsstaterne kræve en udvidelse af
foranstaltninger i Schengeninformationssystemet – specielt når vi nærmer os ankomsten af SIS II. Hvornår
vil f.eks. opbevaringen af biometriske data blive positiv?

Kritikere er også bekymrede over, at systemet kan bruges til overvågning af borgere med særlige politiske
holdninger, hvor indsamlede informationer kan udnyttes til politiske formål. Med et stigende antal stater,
der tilslutter sig reglerne, øges risikoen. Omkring 500 000 computere har i øjeblikket adgang til
Schengeninformationssystemet. Det er ikke til at vide, hvor mange af disse computere, der ikke indeholder
skadelig software. Generelt set har hver anden computer været inficeret med skadelig software. Spyware
giver en tredjepart adgang til samme data som brugeren. Jo bredere systemet er, desto flere data er der adgang
til, ligesom der også er mulighed for flere kriminelle med et ønske om at misbruge systemet.

Medlemsstaterne skal have en meget avanceret sikkerhed, og selv med den største indsats og de bedste
intentioner kan man ikke udelukke muligheden for en sikkerhedsbrist, der til gengæld kan bringe alle
involverede i fare.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren, hr. Coelho, mange gange
for hans håndtering af dette dokument og lykønske ham med hans arbejde. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig
hans tidligere bemærkninger – ikke kun om den aktuelle evaluering vedrørende databeskyttelse, men også
om andre betænkninger, der skal udarbejdes på de områder, der fortsat mangler at blive evalueret.

Rådet skal kunne garantere, at det kan give medlemmerne af Europa-Parlamentet alle de nødvendige
oplysninger, for at Parlamentet kan vedtage en passende og rimelig beslutning. Jeg håber oprigtigt, at vi når
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frem til en løsning, så vi kan fortsætte arbejdet under normale betingelser og træffe beslutninger på et
velinformeret grundlag.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske hr. Coelho med hans
enestående arbejde med denne betænkning, der er så vigtig for Rumænien og Bulgarien, og dernæst vil jeg
komme med følgende afklaringer. Rumæniens vedtagelse af loven, der skal regulere behandlingen af personlige
data, er et vigtigt skridt hen imod en opfyldelse af betingelserne for en tiltrædelse af Schengenområdet.

Ministeriet for administrative og indre anliggender har på det seneste gjort betydelige fremskridt, så Rumænien
er på vej til at komme ind i Schengenområdet inden tidsfristens udløb i marts 2011. Rumænien blev nævnt
som et eksempel – specielt for dets SCOMAR-grænseovervågningssystem – i en række rapporter fra europæiske
eksperter. Samtidig vil andre foranstaltninger omfatte oprettelsen af grænsepolitiets nye territoriale tjenester,
en forbedring af samarbejdet med Frontex og fortsatte investeringer i en sikring af landets grænser.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at grænsesikkerhed ...

(Formanden afbrød taleren)

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Hr. formand! Først vil jeg også takke ordføreren, hr. Coelho. Han
har virkelig gjort en enestående indsats for Rumænien og Bulgarien.

Først og fremmest vil jeg gerne gøre Dem opmærksom på det faktum, at Rumænien faktisk er nævnt som
et eksempel på god praksis vedrørende søtransportsikkerhed. Derudover mener jeg, at Rumænien såvel som
Bulgarien opfylder betingelserne for at blive en del af SIS-systemet. Derfor mener jeg, at Kommissionen også
skal støtte begge lande for at afslutte de øvrige evalueringer, så vi med succes kan komme med i EU's fælles
område.

Her taler vi om at udvide EU i dets helhed inklusive dets værdier. En af disse værdier er frihed og retten til fri
bevægelighed.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Hr. formand! Europæerne høster fordelene ved Schengenaftalen,
der fremmer turismen, handelen samt en effektiv og fri strøm af mennesker. Det sker takket være os, og det
er et stort resultat for EU. Det er imidlertid helt afgørende, at vi har den rette tekniske infrastruktur, der tillader
en overvågning af disse processer. Vi ved af erfaring, at de nye lande i Schengenaftalen har som rolle og
ansvar at opfylde kravene vedrørende Schengeninformationssystemet. Det er til vores fælles bedste og til
gavn for vores fælles sikkerhed. Standarderne på dette område skal bevares.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Hr. formand! Jeg vil også takke hr. Coelho, der er vores parlamentariske
Schengenspecialist, og som har ydet en enorm arbejdsindsats på dette område.

Det glæder mig, at gruppen vedrørende Schengenevaluering i Rådet har vurderet Bulgariens og Rumæniens
ansøgninger positivt, og at disse lande har elimineret alle de problemer, der stod i vejen for dette vigtige
resultat. Jeg finder selvfølgelig beskyttelsen af de indre grænser vigtigst, og vi fortsætter nok også arbejdet
med SIS II og de biometriske data, der anvendes. Det hører selvfølgelig fremtiden til, men vi bør huske, at
denne proces ligger foran os.

Jeg ønsker, at vores venner fra Bulgarien og Rumænien må opleve det, som vi oplevede med Tjekkiet og
andre lande – også mit land, Polen – for to år siden, hvor barriererne symbolsk blev hævet, og Schengen blev
en kendsgerning. Det ændrer virkelig EU's samhørighed og den historiske tilgang til en forening af det gamle
og det nye EU. Jeg håber også, at Bulgarien og Rumænien vil opfylde alle de væsentlige krav i næste trin, og
jeg ønsker fru Malmström god vind med dette arbejde ...

(Formanden fratog taleren ordet)

Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Der er ikke så meget at tilføje, da der
synes at være bred enighed her. Jeg er helt enig med dem, der har sagt, at der bestemt er grund til festligholdelse
i denne uge. Schengenområdet er et resultat af EU, som vi kan være meget stolte over. Det repræsenterer fri
mobilitet for folk i et Europa uden grænser, og forhåbentlig vil Schengenområdet snart få yderligere to
medlemmer. I mellemtiden er adgangen til Schengeninformationssystemet selvfølgelig et meget vigtigt første
skridt.

Der er fortsat arbejde tilbage at gøre i disse lande vedrørende visa, politisamarbejde, retslige instanser,
organiseret kriminalitet mv., og det vil vi selvfølgelig nøje overvåge. Jeg regner med at besøge begge lande
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sidst på året for at vise min støtte og undersøge fremskridt på stedet. Jeg ønsker virkelig at takke disse lande
for deres aktuelle fremskridt.

Som nogle af talerne har sagt, er tillid meget vigtig for at sikre, at de øvrige medlemsstater ser konkrete
resultater, så vi får en lykkelig afslutning på denne historie. I denne henseende er det et meget vigtigt skridt
at øge systemets gennemsigtighed samt Europa-Parlamentets engagement i at hjælpe med evalueringen og
gennemførelsen.

Derfor håber jeg, at vi kan samarbejde om denne nye evalueringsmekanisme. Jeg vil gerne takke hr. Coelho
for hans arbejde med disse to lande, og jeg ser frem til et yderligere samarbejde med ham.

Carlos Coelho, ordfører. – (PT) Hr. formand! Jeg har fire afsluttende punkter. For det første vil jeg gerne takke
for kollegernes venlige ord og for det udmærkede samarbejde med mine skyggeordførere. For det andet vil
jeg understrege, at der er bred opbakning til disse initiativer, men også til at kræve, at Parlamentet informeres
inden for seks måneder om opfølgningen på henstillingerne, der endnu ikke er realiseret fuldt ud.

For det tredje vil jeg gerne minde Dem om, at dette kun er første skridt. Der skal tages flere skridt, hvilket
kommissær Malmström med rette har mindet os om. For det fjerde og sidste vil jeg gerne lykønske kommissær
Malmström med hendes forsikringer om, at et lovgivningsinitiativ om evalueringssystemet bliver præsenteret
til efteråret.

Disse to lande vurderes udelukkende af Rådet. Som kommissær Malmström sagde, har vi brug for et europæisk
evalueringssystem, der inddrager alle EU-institutioner, Kommissionen og Rådet såvel som Parlamentet. Det
skal imidlertid først og fremmest være et europæisk evalueringssystem, der ikke opererer med
dobbeltstandarder. Det vil sige, at vi ikke kan opstille mere krævende evalueringskriterier for eksterne stater,
der gerne vil ind i Schengenområdet, end for de medlemsstater, der allerede er med i Schengenområdet. Alle
lande – kommende såvel som nuværende medlemmer af Schengenområdet – skal bevise, at de nøje overholder
Schengenreglerne, og at kontrollen med deres ydre grænser er så god, som den bør være. Kun på denne måde
kan vi garantere sikkerheden i vores område med fri bevægelighed og forsikre vores borgere om, at de kan
rejse frit omkring.

Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Kinga Gál (PPE), skriftlig. – (HU) En yderligere udvidelse af Schengenområdet er en positiv udvikling, der
skal støttes med alle midler, da den vil gøre borgernes frie bevægelighed – der er et centralt element af den
gældende fællesskabsret – tilgængelig for alle borgere. Det er en håndgribelig fordel ved EU for alle borgerne
i deres dagligdag. Schengenreglerne har særlig stor betydning for os borgere i de nye medlemsstater, der var
udelukket fra Europa i årtier. Det betyder meget for mig, at en anden grænse – denne gang grænsen til den
rumænske del af Ungarns eksterne Schengengrænser – formentlig forsvinder i den nærmeste fremtid. Det
giver borgere fra begge sider af grænsen inklusive de 1,5 mio. ungarere, der bor i Transsylvanien, mulighed
for at nyde et Europa uden grænser. Ifølge deres forberedelsesplan bliver Rumænien og Bulgarien i stand til
at komme med i Schengenområdet i første halvår af 2011, dvs. under det ungarske formandskab.

Det er vigtigt at overholde denne tidsplan for at sikre, at de midlertidige evalueringsmilepæle også er vellykkede.
Ifølge den aktuelle (midlertidige) evaluering bliver der ingen juridiske hindringer for, at Rumænien og
Bulgarien også starter de tekniske forberedelser til en integration på dette område i andet halvår. Jeg støtter
ordførerens evaluering og beretning – specielt punkterne om, at Europa-Parlamentet og især medlemmer
af LIBE-udvalget skal have adgang til evalueringsrapporter og relevante oplysninger, inden de afgiver en
kvalificeret udtalelse.

Kinga Göncz (S&D), skriftlig. – (HU) Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengenområdet næste år
kan blive en væsentlig succes for det ungarske EU-formandskab, der starter i januar måned næste år.
Beslutningen vil øge sikkerheden i regionen og give rejsefrihed i et Europa uden grænsekontroller for mange
flere millioner borgere inklusive ungarere. Jeg glæder mig over den positive evaluering i den sidste rapport
fra gruppen vedrørende Schengenevaluering om de to medlemsstaters parathed samt over det faktum, at
den blev godkendt af Rådet inklusive medlemsstaternes repræsentanter. Som følge heraf forventes Bulgarien
og Rumænien at være teknisk klar til at komme med i Schengeninformationssystemet i oktober 2010. Efter
den seneste evaluering, der er planlagt til december måned, vil de to lande højst sandsynligt blive fuldgyldige
medlemmer af et Europa uden grænser næste forår. Forsinkelsen som følge af udviklingen af
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Schengeninformationssystemet kan ikke have negativ betydning for tiltrædelsesprocessen for de lande, der
venter på en integration. For Ungarn er det særlig vigtigt at sikre, at borgerne i nabolandene inklusive
medlemmer af de ungarske samfund uden for Ungarn kan nyde godt af rejsefrihed uden grænser i hele EU.

Csaba Sógor (PPE), skriftlig. – (HU) Det glæder mig, at Det Europæiske Råd har konkluderet, at Rumænien
og Bulgarien – de to nyeste EU-medlemmer – opfylder de relevante kriterier, og at Schengenreglerne derfor
også kan anvendes i disse lande. For Europas borgere er et af de mest håndgribelige resultater af den europæiske
integration oprettelsen af Schengenområdet, hvilket giver ubegrænset bevægelighed på tværs af grænserne.
Denne mulighed er langt mere betydningsfuld for borgerne i de tidligere kommunistiske lande, da jerntæppet
blokerede deres vej både fysisk og i overført betydning og gjorde det fysisk umuligt for dem at rejse til
vesteuropæiske lande. Her tyve år efter kommunismens fald virker det alt sammen som en ond drøm. Med
tilslutningen til Schengenområdet tager Rumænien og Bulgarien endnu et skridt på vejen mod integration
med et forenet Europa. Da de interne grænsekontroller forsvinder, vil begrebet "grænse" få en ny betydning,
og grænserne mellem medlemsstaterne får en ny funktion. Grænser vil ikke længere være administrative
grænser. I stedet bliver de broer, der forbinder Europas befolkninger og lande. Det er en kærkommen udvikling,
at Rumænien og Bulgarien bliver fuldgyldige medlemmer af Schengenområdet, der er sammenvævet med
så mange broer og åbne grænser.

19. Sport, især om spilleragenter (forhandling)

Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel til Kommissionen af Doris Pack for
Kultur- og Uddannelsesudvalget om sport, især om spilleragenter (2010/2646(RSP)) (O-0032/2010 –
B7-0308/2010).

Doris Pack, spørger. – (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! I hr. Belets betænkning om
professionel fodbold fastslog Europa-Parlamentet allerede, at det går ind for en bedre regulering af
sportsagenternes og i særdeleshed spilleragenternes aktiviteter, og ved den lejlighed bad vi om et passende
direktiv. Nu beskæftiger vi os atter med dette emne.

Den juridiske situation er uklar. Da spilleragenter ofte arbejder på tværs af grænser, er den nationale lovgivning
ikke en passende metode til at kontrollere disse aktiviteter – end ikke hvis den allerede findes. Idrætsforbundene
har til gengæld begrænset juridisk spillerum. Som ikkestatslige aktører har de ikke ret til at fastsætte omfattende
bestemmelser. I 2000 måtte FIFA f.eks. lempe sin licensprocedure for agenter af netop denne grund.

I 2009 offentliggjorde Kommissionen en undersøgelse, der specielt pegede på bekymrende forbindelser
mellem spilleragenter og kriminelle aktiviteter. Der blev bl.a. talt om hvidvaskning af penge, bestikkelse,
væddemål og skattesvig. Sådanne forbindelser skader sportens integritet og er uforenelige med dens sociale
rolle. Desuden fremgik det af Kommissionens undersøgelse, at de finansielle strømme fra spillerhandler
almindeligvis mangler gennemsigtighed, hvilket forklarer systemets sårbarhed over for førnævnte kriminelle
anslag. Der er særlig stor risiko ved formidlingen af unge spillere, hvor agenten kan udnytte spillernes ungdom
og manglende erfaring – eksempelvis ved først at love unge afrikanere en fremtid som professionelle
fodboldspillere i Europa for sidenhen at droppe dem, hvis han ikke finder en klub til dem, så de strander i
Europa som ulovlige indvandrere uden arbejde eller støtte.

På denne baggrund har vi brug for et europæisk lovgivningsinitiativ. Det ville sætte os i stand til at regulere
dette emne ensartet i EU, at lukke de juridiske smuthuller og at støtte idrætsforbundene i deres indsats for
en velordnet og gennemsigtig spillerformidling. I denne henseende bør vi gøre det til vores særlige mål, sådan
som vi har nævnt i vores beslutningsforslag, at forbyde kommission til agenter, der formidler mindreårige
spillere. Forhåbentlig får vores forslag opbakning på morgendagens plenarmøde, og forhåbentlig vil det
tilskynde Kommissionen til at gøre noget ved dette emne.

Androulla Vassiliou, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil først og fremmest takke fru Pack
for at stille denne mundtlige forespørgsel på vegne af Kultur- og Uddannelsesudvalget.

Jeg er helt klar over den politiske betydning af dette spørgsmål. Jeg vil minde Dem om, at Kommissionen nu
har offentliggjort resultaterne af den uafhængige undersøgelse af sportsagenter. Denne undersøgelse indeholder
en omfattende analyse af emnet. Vi har f.eks. erfaret, at der i medlemsstaterne findes omkring 6 000 aktive
agenter inden for alle discipliner. 95 % af disse er imidlertid aktive inden for bare fire sportsgrene: atletik,
basketball, fodbold og rugby, og i denne gruppe er fodbold klart dominerende.
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Undersøgelsen viser også, at kun et begrænset antal medlemsstater regulerer agenternes virke med en specifik
lov. De fleste lande sætter ganske enkelt deres lid til de generelle bestemmelser i enten
arbejdsmarkedslovgivningen eller aftaleretten. Nogle internationale idrætsforbund har også vedtaget
bestemmelser om agenter – særligt inden for førnævnte discipliner: atletik, basketball, fodbold og rugby.

Skønt de eksisterende offentlige og private bestemmelser kan være i strid med hinanden og skabe juridisk
usikkerhed, viser resultaterne af undersøgelsen, at der kun er få hindringer for den frie udveksling af agenters
aktiviteter i EU. Undersøgelsen fremhæver imidlertid en række tvivlsomme praksisser vedrørende agenters
aktiviteter – f.eks. udnyttelse af unge spillere mv. Vi skal løse sådanne problemer for at bevare integriteten
og retfærdigheden i sportsbegivenheder.

Sportsverdenen har forsøgt at løse disse problemer i nogen tid. Derfor har en række styrelsesorganer vedtaget
foranstaltninger til regulering af agenternes aktiviteter. De regler, som sportsorganerne har indført, kan have
en fordel: Sportslige sanktioner er undertiden den bedste måde at afskrække skrupelløse aktører på, uanset
om der er tale om agenter, klubber eller spillere. Men sportslige myndigheder har ikke hjemmel til at undersøge
og straffe handlinger, som medlemsstaterne betragter som forbrydelser: korruption, hvidvaskning af penge,
skatteunddragelse og ulovlig immigration. Sportsverdenen ønsker hjælp fra EU-institutionerne til at håndtere
udfordringerne fra agenterne.

Kommissionen spiller en vigtig rolle. Vi kan hjælpe med at udvikle de fælles principper og standarder, der
kan tjene som et minimalt regelsæt for lande og idrætsforbund i Europa. I øjeblikket vurderer vi, hvilken
form for indsats på EU-plan, der vil være mest hensigtsmæssig. Vi overvejer forskellige muligheder, men der
er behov for flere drøftelser og høringer, inden vi kan træffe en endelig afgørelse.

Ivo Belet, for PPE-Gruppen. – (NL) Hr. formand, fru kommissær! Jeg vil først komme med en henvisning til
fodbold-VM i Sydafrika, der atter viser, hvor fantastisk sport kan være, og hvor stort det er for landet,
kontinentet og i særdeleshed det lokale samfund. Det gør det desto vigtigere for os at frede sporten for de
kriminelle vildskud, som fru Pack allerede har nævnt, eller at gøre en energisk indsats for at bekæmpe sådanne
vildskud.

For at citere ordlyden i den netop nævnte undersøgelse, hvis resultater nu er kendt, "påvirkes sport i stigende
grad af organiseret kriminalitet". Det er trist, men sandt. Vi taler om menneskesmugling – nogle gange af
unge børn – og også om alle mulige former for finansiel uredelighed. Det er klart, at idrætsforbundene selv
hverken har mulighed for eller beføjelser til at håndtere denne uredelighed på effektiv vis. Der er derfor et
klart behov for et europæisk initiativ.

Vi råder allerede over forskellige lovgivningsinstrumenter – i traktaten og i visse direktiver – der giver os
mulighed for at træffe foranstaltninger. Jeg vil gerne nævne et par forslag til aktioner. For det første kan vi
arbejde på at opstille strenge kriterier for alle sportsagenter i hele EU. Det gør man bedst ved hjælp af
licenssystemer for klubber og via et obligatorisk register for spilleragenter. Idrætsforbundene kan pålægge
dette, men EU kan bestemt være en drivkraft i denne forbindelse. EU kan f.eks. koordinere aktiviteter blandt
de forskellige nationale tilsynsmyndigheder.

En anden foranstaltning kunne være indførelsen af fuldstændig gennemsigtighed i de finansielle strømme,
der cirkulerer i spilleragenternes verden, da de i øjeblikket er roden til de fleste onder. Vi kender ikke til disse
lyssky finansielle strømme, hvilket betyder, at de fortsat kan bruge førsteklasses sportsbegivenheder til
hvidvaskning af penge og til bestikkelse.

Et tredje forslag – som fru Pack allerede har diskuteret – handler om et forbud mod aflønning af spilleragenter,
der forsøger at tjene penge på formidling af mindreårige spillere. Vi bør bestemt træffe foranstaltninger på
dette område. Vi råder over tilstrækkelige instrumenter til ikke kun at lægge pres på de professionelle
idrætsforbund for at presse dette igennem, men også til at tage egne initiativer.

Tilbage i 2007 opfordrede Europa-Parlamentet med et meget stort flertal Kommissionen til at tage initiativet
i kampen imod vildskuddene i sportsagenternes verden. Denne undersøgelse indeholder en række specifikke
forslag. Skønt de er gode, er de helt klart utilstrækkelige. Vi er glade for at høre, at De agter at sætte tingene
op i et højere gear. Der har været krav om dette selv inde fra selve sektoren – fra den europæiske
sammenslutning af spilleragenter. Vi har haft megen kontakt med dem, og de presser selv på for at få EU til
at gå i aktion for at fjerne de rådne frugter. Jeg foreslår, at vi følger deres opfordringer af hensyn til sporten
og dens utrolig vigtige sociale rolle.
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Mary Honeyball, for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Det er bestemt heldigt, at vi taler om dette under
VM, da det mere end næsten nogen anden sportsbegivenhed illustrerer sportens store betydning for folk: At
mange millioner mennesker ser fodbold, og at der investeres utrolig megen glæde og passion i sporten.

Derfor er det utrolig vigtigt, at vi sørger for en ordentlig regulering af fodboldspillet og andre sportsgrene,
og at vi nu træffer de længe debatterede foranstaltninger vedrørende spilleragenter. Som nævnt foregår der
desværre nogle meget alvorlige ting: misbrug, hvidvaskning af penge, korruption, udnyttelse af mindreårige
spillere – alvorlige forbrydelser, som vi skal træffe de længe planlagte foranstaltninger imod. Findes der noget
bedre tidspunkt at gøre det på end nu, hvor hele verden synes at være fuldstændig opslugt af fodbold?

Emma McClarkin, for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg støtter fuldt ud indsatsen for at gøre
sportsagenternes og specielt fodboldagenternes aktiviteter mere gennemsigtige, og efter min mening bør
EU støtte de forskellige styrelsesorganer, så de kan gøre dette. Vi skal kaste lys over den mørke verden, hvor
udnyttelsen kan gå i svang, og vi skal f.eks. se på dobbeltrepræsentation, hvor en agent kan repræsentere en
spiller i den samme klub, som forsøger at skrive kontrakt med ham.

Enhver lovgivning, der skal regulere denne sektor, skal imidlertid komme fra de nationale idrætsorganisationer
eller fra kilder som f.eks. FIFA og UEFA. Det er virkelig ikke EU's opgave at regulere sportsverdenen og specielt
ikke i betragtning af dette problems globale natur. Vi skal føje merværdi til sport, hvor det er muligt, men vi
bør kun intervenere på anmodning fra sportens styrelsesorganer, hvor vi klart kan bringe værdi eller klarhed.

Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Jeg glæder mig over spørgsmålet fra
formanden midt under VM. Kommissionsundersøgelsen har bekymrende aspekter, idet den afdækker risiciene
for sportens etik og rygte.

Hvis sportsverdenen fortsat skal være den primære aktør inden for regulering ved at stole på tusindvis af
godgørende mænd og kvinder, der holder sportsånden, som vi elsker den, i live, fordi det er en faktor for
individuel udvikling, bør staterne støtte dem og straffe udskejelser og angreb på den offentlige orden.

Disse udskejelser findes inden for sportsvirksomheder, hvor spillerne i stigende grad bliver varer og agenterne
mæglere, der sælger spillerne som varer. Der er astronomiske summer involveret i transferaktioner, og man
tramper i stigende grad på de mindreåriges rettigheder.

Disse udskejelser er et grænseoverskridende fænomen, hvor pengene styrer, og det er desværre blevet styrket
af EU-Domstolens retspraksis. De ledende organer inden for visse sportsgrene, specielt fodbold, ønsker hjælp
fra EU's organer. Jeg vil sige til kommissæren, at vi er nødt til at handle, og jeg er ked af, at Frankrig netop
har vedtaget en lovgivning, der virker i modsat retning.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Hr. formand! For halvanden time siden sagde kvinderne, at det var for sent at
diskutere kvindespørgsmål. Nu nærmer vi os midnat, og nu diskuterer vi sportsanliggender.

Vi har i det mindste mulighed for at diskutere dette, hvilket ikke var muligt før Lissabontraktaten. Nu har vi
mulighed for det, og det er godt, at vi griber chancen – specielt når vi taler om unge mennesker og
sportsagenternes aktiviteter.

Som fru Pack sagde, er der mange eksempler på unge mennesker, der får løfter om en fremtid som store
stjerner. Men hvad sker der? De fjernes fra deres hjem, familier og skoler, og efter et år eller to kasseres de.
Det er, hvad der sker for de fleste af dem.

Nu har EU en chance for at gøre noget ved dette og fastsætte love og straffe for at beskytte unge mennesker
mod disse agenter. Vi bør se på det, der foregår inden for forskellige sportsgrene og i forskellige lande,
indsamle oplysningerne og gøre, hvad der er bedst for specielt de unge og for sporten som helhed.

Emine Bozkurt (S&D). – (NL) Hr. formand! Jobbet som sportsagent er ikke beskyttet, og det er underlagt
lidt eller intet tilsyn og da slet ikke straffe for dårlig opførsel i form af f.eks. menneskehandel. EU har
gennemført en undersøgelse og fundet tilfælde af krænkelser, men hidtil har det ikke gjort noget ved
situationen. Der skal imidlertid gøres noget. Jeg er meget bekymret over de mindreårige spilleres sårbarhed
– specielt dem, der kommer fra udviklingslandene, og som ofte er ofre for menneskehandel. EU skal slå hårdt
ned på dette.

Beslutningen indeholder detailforslag om at standse aflønning af agenter for mindreårige spiller, håndhæve
større gennemsigtighed i finansielle transaktioner ved transferaktioner og indføre mere regulering fra
medlemsstaternes side i betragtning af, at idrætsforbundene ikke i øjeblikket har situationen under kontrol.
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Det er nødvendigt med særforanstaltninger for at håndtere de fribytteragtige forhold. Kommissionen skal
føre øget tilsyn med og straffe uredelighed, der trods alt ofte er grænseoverskridende. Endvidere skal de
mindreårige spilleres rettigheder til enhver tid sikres effektivt.

Iosif Matula (PPE). – (RO) Hr. formand! Jeg glæder mig over det foreslåede initiativ fra Ivo Belet om indførelsen
af et standardsystem til beskyttelse af sportsfolk, der benytter sig af spilleragenter, da det vil reducere
forekomsten af magtmisbrug på dette område i form af manglende gennemsigtighed i handler, hvidvaskning
af penge og menneskehandel.

Som jeg ser det, skal vi rette den nødvendige opmærksomhed mod ikke bare fodbold, men også alle de øvrige
sportsgrene. I øjeblikket findes der f.eks. omkring 6 000 aktive spilleragenter i Europa inden for 30 forskellige
sportsgrene og med en samlet skønsmæssig årlig omsætning på flere hundrede mio. euro. Under disse
omstændigheder bliver det langt fra nogen let opgave at indføre et fælles regelkodeks for udstedelse af licenser
til spilleragenter.

Vi vil også skulle støtte en tydeligere definition af agentens funktioner som f.eks. manager eller mellemhandler.
Hvis vi ser fremad ...

(Formanden afbrød taleren)

Piotr Borys (PPE). – (PL) Hr. formand! Der er én god ting ved at have forhandlingen på dette sene tidspunkt:
Drøftelserne afholdes ikke under transmissionen af VM-kampe, så vi har tid til forhandlingen. Alvorligt talt
er vi ifølge Lissabontraktaten forpligtet til at træffe alvorlige foranstaltninger i en situation, der er forkert, og
som det ikke har været muligt at løse i seks år. Om to år afholder Polen og Ukraine EM i fodbold, så jeg er
yderst tilfreds med beslutningen fra hr. Belet, fru Pack og fru Vassiliou – der har været aktivt involveret i dette
– om, at der er behov for en harmonisering af lovgivningen på dette område. Systemet er bestemt ikke
gennemsigtigt, og det tynges af årtiers korruption. Handelen med unge spillere antager enorme proportioner
og fører til mange situationer, hvor penge deles – selv efter en vellykket transfer og udbetalingen af høje
vederlag. Transfergebyrerne er så høje, at de ofte giver klubberne gæld. Derfor har vi brug for en ny ....

(Formanden afbrød taleren)

Androulla Vassiliou, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Vi er sikkert alle enige om sportens
betydning samt om, at den kan være til glæde for os alle. Jeg takker alle for deres input og forslag, som jeg
har lyttet opmærksomt til.

Der hersker ingen tvivl om, at der er behov for en EU-indsats. Idrætsforbundene har ikke hjemmel til at
intervenere i nogle af de værste tilfælde af uredelighed. Sådanne problemer antager nu en grænseoverskridende
dimension, efterhånden som sport bliver mere globaliseret.

Internationaliseringen af professionel sport gør det vanskeligt at vælge en national strategi for problemer af
systemisk art. EU kan spille en koordinerende rolle og hjælpe med at sikre en harmoniseret tilgang til
agentspørgsmålet. Vi kan f.eks. bruge den nye kompetence, som EU har fået, til at harmonisere kriminalretten.
Mange aktører inden for sportsverdenen vil bestemt glæde sig over vores støtte.

Uanset hvad vi vælger at gøre, vil vi selvfølgelig arbejde tæt sammen med de relevante forbund, og jeg agter
som bekendt meget snart at offentliggøre en meddelelse om sport, som bestemt vil gå mere i dybden med
dette emne. Det vil være forkert at have en forudindtaget holdning til de drøftelser, vi skal have med
Europa-Parlamentet og selve sportsverdenen. Jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med Dem om den videre
behandling af dette emne.

Formanden. – Jeg har modtaget et beslutningsforslag(5)i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.
5.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted på torsdag.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

(5) Se protokollen
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Liam Aylward (ALDE), skriftlig. – (EN) I denne kommercialiseringens og professionalismens æra er agenter
en uundgåelig del af det sportslige landskab. Ifølge Kommissionens rapport findes der 6 000 aktive agenter
i EU, der skaber en omsætning på over 200 mio. EUR i forbindelse med transferaktiviteter for spillere og
atleter.

Fodbold er den eneste sportsgren, hvor agenter er aktive i alle EU's medlemsstater. Fodbold i Europa er en
stor forretning, og det er meget væsentligt, at fair play og integritet er centrale elementer i sporten. Det er
bekymrende, at der forekommer ulovlige handler og transferaktioner med unge spillere på tværs af grænserne.
Det finder især sted i forbindelse med fodboldklubbernes søgen efter talent. Det skønnes, at omkring 20 000
unge afrikanere, der blev bragt til Europa for at spille fodbold, nu lever ulovligt i EU, fordi de ikke sikrede sig
en karriere som fodboldspiller. En bedre grænseoverskridende regulering, overvågning samt harmoniserede
mindstestandarder for agentkontrakter vil bidrage til at løse dette problem, og de er nødvendige for at sikre
fodboldens integritet.

I betragtning af emnets grænseoverskridende dimension vil jeg opfordre Kommissionen til at give sig selv
en effektiv og stærk rolle for at beskytte mindreårige og standse ulovlige spillerhandler.

20. Dagsorden for næste møde: se protokollen

21. Hævelse af mødet

(Mødet hævet kl. 24.00)
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