
TISDAGEN DEN 15 JUNI 2010

ORDFÖRANDESKAP: KOCH-MEHRIN
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

(Sammanträdet öppnades kl. 09.00.)

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

3. Inkomna dokument: se protokollet

4. Arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende
vägtransporter (debatt)

Talmannen. – Den första punkten på föredragningslistan är ett betänkande av Edit Bauer för utskottet för
sysselsättning och sociala frågor om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende
vägtransporter (KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)) (A7-0137/2010).

Edit Bauer, föredragande. – (HU) Förslaget är avsett att ändra direktiv 2002/15/EG när det gäller social
trygghet. Kommissionens förslag berör tre frågor: Huruvida åkare som är egenföretagare ska omfattas av
lagen, en mer exakt definition av nattarbete och stöd för tillämpning av lagen. Direktivet i sig och därmed
ändringsförslaget kompletterar varandra och gäller endast för fordon över 3,5 ton, i likhet med andra lagar
för vägtransporter. Det kan därför inte utvidgas till förare av kommersiella mindre fordon. Utskottet för
sysselsättning och sociala frågor röstade emot ändringsförslaget (30 röster mot 19).

Flera missförstånd uppstod när lagen utarbetades. Jag skulle vilja ta upp några av dem som kan ha påverkat
parlamentsledamöterna. Till att börja med har experter enhälligt dragit slutsatsen att om kommissionens
förslag avvisas, vilket innebär att även åkare som är egenföretagare kommer att omfattas av direktivet, så
kommer inte vägsäkerheten att öka. Tillgänglig statistik och undersökningar om olyckor visar att endast 6
procent av alla olyckor orsakas av lastbilschaufförers misstag, och trötthet nämns som skäl endast i 0,06
procent av fallen. Körtiderna, som verkligen påverkar vägsäkerheten, regleras dessutom i en annan rättsakt,
nämligen förordning (EG) nr 561/2006, som också gäller för åkare som är egenföretagare. Lastningstiden
tillkommer och kan inte betraktas som en betydande del av arbetstiden, eftersom lagen exempelvis inte gäller
för resor under 100 km. För det andra fruktar fackföreningarna att åkare som är egenföretagare skulle kunna
arbeta upp till 86 timmar om de inte omfattas av regleringen.

Förordningen innehåller stränga regler för körtid. Den är begränsad till 45 timmar i veckan för två på varandra
följande veckor och får inte överstiga 56 timmar under en vecka. Detta registreras korrekt av digitala
färdskrivare och förordningen innehåller även detaljerade regler om viloperioder. Påståendet att det är möjligt
att arbeta 86 timmar under en vecka stöds därför inte av några statistiska uppgifter, studier eller
undersökningar. För det tredje skulle kommissionens förslag begränsa direktivets omfattning till anställda
och ”falska” egenföretagare. Det har hittills inte funnits någon lag som reglerar arbetstiden för egenföretagare
i branschen. Restriktioner för arbetstiden är ett viktigt inslag i de anställdas sociala trygghet. När det gäller
åkare som är egenföretagare är samma person både arbetsgivare och anställd och att skydda dem från sig
själva är en extrem åtgärd. För det fjärde, när argumenten tryter visar sig det verkliga skälet: social dumpning.
Bli inte förvirrade av begreppet, för åkare som är egenföretagare och småföretag kan också vara obehagliga
konkurrenter på marknaden, precis som åkare som är egenföretagare från nya medlemsstater.

Min erfarenhet är tyvärr att fallet med den polska rörmokaren åter spökar för oss. Jag skulle vilja gå vidare
och tala om en företeelse på den gemensamma arbetsmarknaden som varken kan eller bör hanteras enbart
när det gäller vägtransporter. Det gäller de så kallade falska egenföretagarna vilket är ett verkligt europeiskt
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problem med negativa effekter för både konkurrensen och arbetsmarknaden. Det är den här frågan som
måste hanteras och denna förväntan framgick tydligt i det framlagda ändringsförslaget.

Ändringsförslag 30 från Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), Gruppen Alliansen liberaler och
demokrater för Europa, Europeiska konservativa och reformister och Gruppen Frihet och demokrati i Europa
bygger på kommissionens förslag och stöds av rådet, och jag vill tacka rådet för dess stöd. Vi kommer att
rösta om ändringsförslaget avsnitt för avsnitt. Jag vill lägga till ytterligare en sak. Som en kompromisslösning
rekommenderar vi att man låter medlemsstaterna utvidga direktivet till att omfatta även åkare som är
egenföretagare, om de vill det.

Siim Kallas, kommissionens vice ordförande. – (EN) Fru talman! I dag diskuterar kammaren en mycket svår och
känslig fråga. Frågan är huruvida förare som är egenföretagare ska omfattas av direktivet om arbetstid för
mobilt arbete.

Om egenföretagarna omfattas av direktivet blir det ett prejudikat och ett tydligt avsteg från det allmänna
arbetstidsdirektivet. Direktivet reglerar endast arbetstiden för anställda, inte för egenföretagare. Diskussionerna
om huruvida förare som är egenföretagare ska ingå har pågått under lång tid. Först genom samråd mellan
arbetsmarknadens parter under 1990-talet, vilket inte gav något resultat. Lagstiftaren kunde sedan inte nå
något resultat efter fyra års diskussion – mellan 1998 och 2002 – och bad därför kommissionen att genomföra
en noggrann konsekvensutredning. Kommissionen har nu genomfört utredningar och
konsekvensbedömningar som tydligt visar att detta direktiv inte är rätt verktyg för att ta upp frågor om
transportpolitik såsom vägsäkerhet eller konkurrensvillkor, utan att genomförande när det gäller dem som
inte är egenföretagare är en verklig fråga. Det är också innebörden i kommissionens förslag.

För det första vill jag uttrycka min djupa respekt för er föredragande Edit Bauer som har gjort ett utmärkt
arbete. Jag är mycket glad att föredraganden delar kommissionens oro över det bristande genomförandet av
reglerna och det allmänna problemet med falska egenföretagare och jag uppskattar hennes konstruktiva
förslag. Jag anser att föredragandens ändringsförslag i ännu större utsträckning kan skydda anställda mot
att eventuellt utnyttjas av arbetsgivare.

Det område där EU verkligen behöver vidta åtgärder är de så kallade falska egenföretagarna som är åkare –
det vill säga de förare som formellt är självständiga men i praktiken är anställda av ett enda företag som ger
dem beställningar och betalar dem. Både kommissionens förslag och de ändringsförslag föredraganden har
lagt fram innebär ett tydligt budskap till branschen: Företeelsen med falska egenföretagare kommer inte att
tolereras och lagstiftaren kommer att vara noga med att denna regel omsätts i praktiken i hela Europa.

När det gäller vägsäkerhet vill jag betona att arbetstid inte får förväxlas med körtid. Situationen när det gäller
körtider har förändrats radikalt sedan 1998. Som ni vet antog parlamentet tillsammans med rådet nya regler
för körtider, införde modern, tillförlitlig digital inspelningsutrustning och antog ett särskilt direktiv om
genomförande. Dagens debatt handlar inte om vägsäkerhet. Den statistik och de undersökningar som
kommissionen har gjort tillgängliga för parlamentet innehåller absolut inga indikationer på att vägsäkerheten
skulle förbättras om förare som är egenföretagare skulle omfattas av direktivet.

När vi nu förhoppningsvis hämtar oss från den ekonomiska krisen skulle det vara olyckligt att införa ytterligare
administrativa och finansiella bördor för små och ömtåliga företag som har lyckats överleva den ekonomiska
recessionen. I stället för att påtvinga företagarna byråkrati behöver Europa ett direktiv om arbetstid som
verkligen skyddar anställda och beroende förare som behöver det skyddet.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Fru talman! Min ordningsfråga gäller den uppförandekod som parlamentet
har antagit för normala förhandlingar om lagstiftningsförfaranden. Jag förstår inte hur kommissionsledamoten
kan tala om en överenskommelse med parlamentet när han endast har talat med en enda ledamot, en ledamot
som i grund och botten inte hade något mandat från behörigt utskott för att förhandla om det ni kallar en
sund överenskommelse.

Herr kommissionsledamot! Ni trotsar reglerna för denna institutions verksamhet. Det ger oss rätten att ta
upp frågan om hur er institution arbetar.

Talmannen. – Det var inte en ordningsfråga. Ni är upptagen som talare senare i debatten.

Thomas Mann, för PPE-gruppen. – (DE) Fru talman! Jag vill för Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
tacka Edit Bauer för hennes betänkande och hennes utmärkta arbete de senaste månaderna.
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Den grundläggande frågan är huruvida arbetstiden för egenföretagare inom transportsektorn för första
gången ska regleras. Kommissionen säger nej, nästan alla medlemsstater säger nej och större delen av min
grupp säger också nej. Om direktivet också skulle omfatta förare som är egenföretagare skulle det bara gynna
storföretagens intressen. Vi behöver i stället stärka små och medelstora företag.

Vi behöver säga till dem som anför bristande vägsäkerhet som ett motiv för att inkludera egenföretagare att
reglerna för antal körtimmar och vilotimmar sedan länge har skärpts. Alla förare – vare sig de är egenföretagare
eller anställda – måste vila minst 11 timmar under en 24-timmarsperiod. Det är därför vi har digitala
färdskrivare som automatiskt registrerar körtimmar och myndigheterna övervakar att detta sker.

Jag var Europaparlamentets föredragande om färdskrivare när det begav sig. Jag är tacksam mot Edit Bauer
för att hon förhindrar att förordningen utvidgas till fordon som väger mindre än 3,5 ton. Digitala
kontrollanordningar i alla kommersiella fordon inom EU skulle ha lett till tidskrävande och kostsamma
dokumentationsskyldigheter. Vi vill minska byråkratin, inte öka den.

Jag rekommenderar därför att parlamentet stöder den kompromiss som föredraganden har uppnått med
andra grupper.

Stephen Hughes, för S&D-gruppen. – (EN) Fru talman! Den här gruppens ståndpunkt har hela tiden varit
konsekvent. Min ställning som föredragande har varit konsekvent ända sedan 2002, när vi först föreslog att
självständiga förare och egenföretagare skulle omfattas av reglerna. Vi är fortfarande övertygade om att det
behövs, och jag hoppas därför verkligen att förslaget att avvisa kommissionens förslag kommer att accepteras
vid morgondagens omröstning, precis såsom skedde i kammaren förra våren och i utskottet för sysselsättning
i mars.

Vi beklagar verkligen den förvirring som föredraganden tycks ha mötts av när hon ville avbörda sig sitt
mandat. Snarare än att återspegla och främja den tydliga majoritetsuppfattningen bland ledamöterna i
Europaparlamentets utskott för sysselsättning har hon aktivt arbetat för att främja kommissionens och rådets
uppfattning. De övriga institutionerna har, som Pervenche Berès sade, inte visat tillstymmelse till lojalt
samarbete utan har i stället verkligen ansträngt sig för att undergräva sysselsättningsutskottets mycket tydliga
rekommendation till kammaren: Att avvisa kommissionens förslag.

Fru talman! En trött förare är en farlig förare, oavsett anställningsförhållanden. Vi ska inte göra bilkörning
till ett ännu större vågspel än det redan är. Ännu en gång denna förmiddag har föredraganden blandat ihop
begreppen körtid och arbetstid. Enligt de nuvarande reglerna är det fullständigt möjligt för en förare som är
egenföretagare, en ”falsk” egenföretagare, att köra mellan 86 och 95 timmar per vecka. Kanske inte varje
vecka, men en vecka räcker för att det ska vara farligt. Om kommissionsledamoten tvivlar på siffran kan han
komma till mig när som helst. Jag har fått siffrorna från människor som arbetar i branschen. Det är ett faktum.
Vi måste avvisa kommissionens förslag.

Marian Harkin, för ALDE-gruppen. – (EN) Fru talman! Till att börja med vill jag tacka föredragande Edit
Bauer för hennes hårda arbete.

Huvudfrågan i betänkandet är huruvida förare som är egenföretagare ska omfattas av direktivet om arbetstid.
Det är mycket viktigt att komma ihåg att alla förare, såväl anställda som egenföretagare, omfattas av 2006
års regler för körtid som reglerar körtid, paustid och viloperioder. Vägsäkerhetsfrågorna hanteras därför
korrekt inom detta direktiv och om någon anser att det inte är så måste vi ta en titt på direktivet om körtid.

Det finns inga uppgifter som kopplar ihop olyckor med arbetstiden för yrkesförare och uppgifterna skiljer
sig inte åt mellan förare som är anställda eller egenföretagare. Vi har därför inga uppgifter om ett beslut att
låta förare som är egenföretagare omfattas av direktivet. Lagstiftningen måste baseras på sunda tillförlitliga
uppgifter, och panikspridandet om förare som är egenföretagare och arbetar 86 timmar i veckan och orsakar
olyckor är just det: Ett spridande av panik som inte bygger på några tillförlitliga uppgifter.

Lagstiftningen kommer att bli praktiskt taget omöjlig att genomföra om den innefattar egenföretagare. Ska
vi ha en armé av inspektörer som övervakar egenföretagare för att se om de utför allmänna administrativa
uppgifter eller administration som har att göra med arbetet medan de är på väg? Enligt lagstiftningen innefattar
arbetstiden också den tid när en egenföretagare befinner sig på sin arbetsplats. Detta definieras i lagstiftningen
som företagets huvudsakliga verksamhetsplats, tillsammans med eventuella dotterbolag. Kommer kontoret
som är beläget i egenföretagarens lilla sovrum eller på vinden att definieras som hans arbetsplats, och vem
kommer att övervaka och verkställa lagstiftningen? Det finns frågor som rör konkurrens för egenföretagare,
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men den här lagstiftningen kommer inte att handla om dessa frågor. I mitt eget land hanterar vi faktiskt dessa
frågor mycket effektivt via skattesystemet.

Avslutningsvis: om vi avvisar kommissionens förslag kommer vi att få en dålig lagstiftning. Den är
oproportionerlig och kommer inte att uppnå sina mål, och den kommer att medföra ytterligare pappersexercis
och byråkrati för små och medelstora företag som redan kämpar i de flesta länderna, inte minst i mitt eget
land Irland. Det är ogenomförbart och gör lagen till åtlöje.

Emilie Turunen, för gruppen Verts/ALE. – (DA) Fru talman, mina damer och herrar! Det ärende vi diskuterar
i dag gäller en absolut grundläggande fråga: Vill vi i Europaparlamentet se till att vi har ett socialt Europa
med rättvis konkurrens och rimliga arbetsvillkor? Eller vill vi låta marknaden och tillfälligheter råda inom
en transportindustri som sätts under allt större press? För oss inom Gruppen De gröna/Europeiska fria
alliansen och utskottet för sysselsättning och sociala frågor här i parlamentet råder ingen som helst tvekan.
Vi vill att förare som är egenföretagare ska omfattas av arbetstidsdirektivet. Vi avvisar därför kommissionens
förslag att utesluta förare som är egenföretagare och detta av följande tre skäl. För det första behöver förare
som är egenföretagare omfattas av regler för arbetstid så att vi kan säkerställa trafiksäkerhet i Europa. Med
en lastbil bakom sig som väger ett ton är det absolut grundläggande att slå fast en gräns för deras arbetstid
för att undvika trötta förare och olyckor. För det andra vill vi se till att konkurrensen inom transportindustrin
blir rättvis. De senaste åren har vi märkt att antalet ”falska” förare som är egenföretagare har ökat enormt.
Det har varit branschens lösning för att undvika reglering av arbetstiden. Som lagstiftare får vi inte skapa
incitament för att vi ska få fler förare som är egenföretagare i Europa. Vi måste i stället se till att det finns
enhetliga regler så att vi kan skapa gemensamma spelregler. För det tredje vill vi se till att alla har en bra
arbetsmiljö. Från EU-undersökningar vet vi att förare som är egenföretagare oftare är sjuka och mer stressade
än anställda förare. Är detta en rimlig situation med tanke på arbetsmiljön? Vi tycker inte det.

Mycket har sagts om detta direktiv och mycket har varit felaktigt. Jag vill avliva två myter. För det första
myten om administrativt arbete. Kontorsarbete ingår inte i förordningen och det är mycket viktigt att slå
fast detta. Vi borde begrava den myten. För det andra har vi myten om verkställande. Jag har hört mina
kolleger i parlamentet säga att det inte skulle vara möjligt att verkställa direktivet. Till dem vill jag bara säga
att vi har en digital färdskrivare som kan sköta mätningarna. Det gör den för närvarande för anställda förare
och det kan naturligtvis fungera även för förare som är egenföretagare.

Avslutningsvis skulle jag bara vilja säga några ord till Edit Bauer. Som skuggföredragande för De gröna har
jag varit mycket besviken över hur förfarandet har genomförts den senaste tiden. Edit Bauer bröt mot alla
goda regler för förhandling, hon bröt mot ”uppförandekoden” i kammaren och nu lägger hon fram det som
hon kallar för en kompromiss. För min del anser jag att det är hennes ansvar – det är inte en kompromiss
som är giltig för parlamentet. Det är hennes smutsiga förslag som hon har tagit fram tillsammans med rådet
genom att kringgå alla reglerna.

Jag vill avsluta med att säga att det inte handlar om Edit Bauers förhandlingsmetoder. Det handlar om
människor och om huruvida vi vill garantera rimliga krav inom en allt mer pressad transportbransch. Jag
hoppas att alla i parlamentet vill stödja det när vi röstar i morgon.

Peter van Dalen, för ECR-gruppen. – (NL) Fru talman! Några av mina kolleger hävdar att efterlevnad av 48
timmars arbetsvecka gynnar intressena hos förare som är egenföretagare, liksom vägsäkerheten. Det här är
en smutsig kampanj eftersom förare som är egenföretagare fortsätter att omfattas av förordningen om körtid
och viloperioder i vilket fall som helst. Det finns absolut inget hot mot vägsäkerheten. Problemet är att vissa
fackföreningar i södra Europa fruktar att rumänska och bulgariska förare som är egenföretagare kommer
att ta över all verksamhet. Dessa ledamöter följer fackföreningarna som skälvande knähundar. Det är det
viktiga i frågan.

Siim Kallas, kommissionsledamoten för transportfrågor, vill inte att förare som är egenföretagare ska omfattas
av direktivet. Han förtjänar vårt stöd i morgondagens omröstningar. Om han inte lyckas få det kommer den
16 juni att vara en svart dag i Europaparlamentets historia. Vi kommer att sparka medborgare när de ligger
ned och dessutom ge dem högvis med byråkrati. Och sedan klagar vi på att valdeltagandet minskar ytterligare
vid varje nytt val.

Ilda Figueiredo, för GUE/NGL-gruppen. – (PT) Fru talman! Ännu en gång diskuterar vi denna avgörande
fråga för att skydda rättigheterna för arbetstagare på vägtransportområdet liksom vägsäkerheten.
Kommissionens envishet sedan oktober 2008 att ändra 2002 års direktiv är oacceptabel. Kommissionen
vill nu att direktivet inte längre ska gälla för så kallade förare som är egenföretagare, vilket skulle förvärra
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allas arbetsvillkor, särskilt på grund av möjligheten att antalet arbetstimmar kommer att öka till oacceptabla
nivåer enbart för att de stora arbetsgivarna i branschen ska kunna göra större vinster.

Exempelvis kan förare som är egenföretagare till slut arbeta upp till 86 timmar i veckan under hela året. Det
skulle inte bara äventyra deras arbetsmiljö utan skulle också innebära en fara för säkerheten för alla andra
som befinner sig på vägen. Det skulle också uppmuntra social dumpning och avreglering av sysselsättningen
på grund av ett ökat antal förare som oriktigt anger att de är egenföretagare.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor är mottagligt för argument och studier som visar på farorna
med att godkänna ett sådant förslag och har redan avvisat det två gånger, men tyvärr har föredraganden med
stöd av kommissionen och rådet insisterat på att fortsätta förhandlingarna om direktivet ensam, som om
beslutet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor aldrig hade fattats.

Därför befinner vi oss nu i denna mycket allvarliga situation. Frågan behöver tydligt bekämpas av en majoritet
i parlamentet, men detta har redan äventyrats av kommissionsledamoten. Vi förespråkar att förslaget avvisas,
för att förhindra att detta allvarliga hot fortsätter mot arbetstagares rättigheter och säkerheten för alla på
Europeiska unionens vägar.

Vi uppmanar er därför att avvisa kommissionens förslag och följa 2002 års direktiv som, sedan 2009, borde
tillämpas på förare som är egenföretagare för att bekämpa social dumpning, skydda rätten till hälsa och vila
för arbetstagare i branschen och förbättra villkoren för vägsäkerheten.

Mara Bizzotto, för EFD-gruppen. – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Vi planerar att utvidga direktivet
till att omfatta även förare som är egenföretagare för att uppnå förmodad högre säkerhet.

Argumenten som framförts är emellertid missvisande och kommer att vara till förfång. De är missvisande
eftersom säkerhet redan garanteras inom 2006 års förordning, och de är till förfång eftersom
konkurrenskraften för tusentals små oberoende verksamheter, som redan i högsta grad har prövats av den
ekonomiska krisen, står på spel.

Låt oss inte låtsas att vi är omedvetna om att de juridiska och tekniska diskussionerna om direktivet faktiskt
döljer ännu en maktkamp mellan europeiska statistiker, som är beredda att lägga ytterligare en farlig börda
på företagen, och de som stöder Europas mänskliga sida, och förstår våra medborgares verkliga behov.

Genom att ingripa för att lagstifta om arbetstidens förläggning för förare som är egenföretagare skulle
parlamentet skapa ett prejudikat som tillåter EU-märkt övertagande av entreprenörskap och fria företag.

Det är dags att omsätta orden i handling. Låt oss sluta exploatera små och medelstora företag för våra egna
syften. Det är alltför enkelt att hylla utbrett entreprenörskap när målet är att ta fram effektiva strategier för
att bekämpa krisen, och sedan offra dessa när EU:s byråkrati på nytt vill hävda sin styrka. Jag motsätter mig
det utopiska principkriget med praktiska möjligheter. Europa får inte inkräkta på det privata företagets sfär
och måste respektera våra regioners krav.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE). – (FR) Fru talman! Jag är positiv till att låta förare som är egenföretagare
omfattas av förslaget till direktiv och jag avvisar därför både detta förslag från kommissionen och Edit Bauers
betänkande.

Jag är chockad över hur detta förslag strider mot små och medelstora företags intressen genom att från och
med i dag införa illojal konkurrens från falska förare som är egenföretagare. Betänkandet gör det möjligt att
tillämpa illojal konkurrens och kommer att tillåta den att utvecklas med det ökande antalet falska förare som
är egenföretagare.

Förslaget strider också mot de anställdas intressen. Just när vi alla samarbetar för att bygga upp ett socialt
Europa förstärker detta betänkande social dumpning mellan medlemsstater. Det är emot anställdas intressen
och emot Europas intressen.

Betänkandet strider även mot vägsäkerheten. Jag ansvarade för en region som genomkorsades av tung trafik
från hela Europa med stora olyckor som ledde till åtal. Vi borde inte bortse från dessa allvarliga olyckor. Vi
kommer att behöva stå till svars för våra beslut inför våra landsmän. Under 2002 vände sig dessutom två av
Europeiska unionens medlemsstater till EG-domstolen för att upphäva direktiv 2002/15/EG eftersom det
innefattade förare som var egenföretagare. Domstolen avvisade klagan på grund av vägsäkerheten.

Det vi avslutningsvis behöver är en EU-förordning mellan alla medlemsstater, eftersom transporter i dag är
en europeisk fråga. Omröstningen i utskottet var tydlig. Jag hoppas att den blir lika tydlig i kammaren.
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Alejandro Cercas (S&D). – (ES) Fru talman, herr kommissionsledamot, fru Bauer! Jag måste till att börja
med tala med er om min djupa besvikelse över hur ni har genomfört en förhandling där parlamentet inte
respekterades och hur ni presenterar debatten här i dag, vilket är att hushålla med sanningen.

Det stämmer inte, herr kommissionsledamot, att det handlar om att införliva förare som är egenföretagare:
De har varit införlivade sedan 2009. Det är ni som vill stryka egenföretagarna från direktivet.

Det är inte heller sant, herr kommissionsledamot, att vi inte talar om arbetsmiljö på vägarna: Det är just det
vi talar om, herr kommissionsledamot. Vi talar inte om något annat än säkerheten för förare som är
egenföretagare och den europeiska allmänheten som reser på vägarna. Det är vad vi talar om och här slänger
ni ut falska argument.

Som vanligt åberopar ni byråkrati. Det är inte sant. Ni har hyllat färdskrivaren och de stora framsteg som
användningen av den har lett till när det gäller att reglera körningen i Europa. Den kan tillämpas utan något
behov av byråkrati. Det ni gör är att sätta det ekonomiska intresset hos några före majoritetens rättigheter.
Det är vad som faktiskt händer. Ännu en gång motbevisar ni det ni säger om att människor kommer före
affärer: För er kommer affärerna före människorna.

Jag vill att vår protest tas till protokollet och jag hoppas att parlamentet ännu en gång säger att allmänheten,
säkerhet, lag och sanning är det som är viktigast.

Jag protesterar, herr kommissionsledamot. Jag är mycket besviken.

Fru Bauer! Jag är mycket besviken över hur ni har genomfört denna debatt och denna förhandling.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Fru talman! Vi har redan hört en hel del. Det stämmer som Ilda Figueiredo
sade att detta är ett direktiv som var avsett för anställda. Det stämmer. Det finns emellertid också människor
som är egenföretagare som inte klassificeras som anställda.

Det är viktigt för människor i Europa att själva kunna bestämma hur de vill arbeta – antingen som anställd
eller som egenföretagare. Det är helt rätt. Naturligtvis måste även egenföretagaren följa vissa regler. Digitala
färdskrivare finns redan i alla tunga lastbilar och motsvarande fordon som vi talar om här. Om vi nu skulle
låta även egenföretagare omfattas av direktivet skulle det begränsa deras valfrihet i onödan. Min grupp vill
därför till varje pris undvika att egenföretagarna omfattas av direktivet. Vi anser att Edit Bauers förslag liksom
kommissionens är de rätta. De bör beaktas. Vi vill skydda små och medelstora företag och i det här fallet kan
vi göra det genom att anta förslaget.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Fru talman! Föregående talare beskrev en idealisk värld där förarna
själva beslutar om de vill vara egenföretagare eller anställda. I verkligheten har tyvärr förarna inte längre det
valet. De tvingas i stället oftast att vara egenföretagare, eller åtminstone till synes egenföretagare. Det är det
stora problem vi står inför här – och om det som vi har här är en privat kompromiss mellan en
parlamentsledamot och rådet som läggs fram som en allmän kompromiss och som inte tar hänsyn till frågan,
då agerar vi i den sociala dumpningens intresse i Europa.

Titta på vad som händer på vägarna genom att besöka en kontrollstation. Titta på vad som verkligen händer
inom denna sektor. Titta på olyckorna – då kommer ni att inse att som ledamöter i Europaparlamentet kan
vi inte tillåta oss att förespråka social dumpning.

Julie Girling (ECR). – (EN) Fru talman! Det är grundläggande att förare som är egenföretagare på det här
sättet undgår arbetstidsdirektivets grepp. Det här arbetsområdet är redan tungt reglerat via reglerna för körtid,
och att höra folk säga att människor tvingas att bli egenföretagare är ytterst löjligt – det är ett val människor
gör. Det enda som är falskt i alla dessa diskussioner är de panikskapande påståendena från människor som
säger att detta är kopplat till vägsäkerheten.

Vi talar här oupphörligt om att främja företagandet, vi talar om att låta det blomstra i Europeiska unionen.
Vi uppmuntrar aktivt småföretag och att avskräcka dem kan helt enkelt inte vara en framkomlig väg. Jag
uppmanar er därför att rösta med Edit Bauer.

Thomas Händel (GUE/NGL). – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Vi har diskuterat frågan om körtid
och arbetstimmar inom vägtransporterna i månader. Jag börjar undra vilket nästa argument blir för att
försöka visa att allt vi har diskuterat i månader är fullständigt nonsens. Det senaste argumentet är att vi
behöver ändra något snarast så att ingenting förändras. Fru Bauer! Ser ni inte hur absurt argumentet har
blivit – hur det svämmar över av lögner och halvsanningar?
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Det vi diskuterar här är ingenting annat än att utöka antalet arbetstimmar för egenföretagare. I mer än 150
år har det emellertid varit en princip i arbetstidslagstiftningen att människor ska skyddas från att arbeta alltför
många timmar. Det gäller lika mycket för egenföretagare som för anställda. Det gör ingen skillnad om det
är en egenföretagare som pressar sig för hårt eller en arbetsgivare som pressar en anställd förare alltför
mycket. Det handlar om att skydda människor från sig själva och från alltför långa arbetstider, men delvis
också från arbetsgivare och andra som beställer arbete.

Som en andra punkt när det gäller vägsäkerheten har det påståtts här att inget kan göras inom det området.
Mina damer och herrar! Vi är inga amatörer eller frivilliga! Vi kan inte rösta igenom lagar enligt principen
”vi får se vad som händer”. Alla vet att alltför många arbetstimmar ökar risken för olyckor, särskilt när det
gäller vägtransporter där konsekvenserna är så allvarliga.

Min tredje punkt är att fråga vem som skulle kontrollera differentierade regler på våra vägar? Våra domare
tycker redan det är svårt att besluta om huruvida någon är egenföretagare eller endast till synes egenföretagare
utan att studera bevisen under lång tid.

Låt oss sluta med de här dumheterna. Det handlar om rättvis konkurrens. Det handlar om att skapa ett
prejudikat här i dag för framtida debatter om ett ökat antal arbetstimmar. Bråka inte med kammaren på det
här viset!

Derek Roland Clark (EFD). – (EN) Fru talman! Det är avgörande att ändringsförslag 30, och särskilt punkt
7a antas. Då skulle förare som är egenföretagare inte omfattas av bestämmelserna.

Det är inte en fråga om vägsäkerhet. Alla förare begränsas av körtid och tillhörande arbete som övervakas
av färdskrivaren. Att låta förare som är egenföretagare omfattas av bestämmelserna skulle straffa dem, särskilt
de som inte använder en förmedling. Företagsförare får sitt schema, men de verkligt oberoende tillbringar
tid med att utarbeta sina egna scheman och lämna anbud på nya affärer. Om de omfattas av bestämmelserna
kommer dessa uppgifter att bli en del av deras arbetsvecka så att de får mindre tid till att köra, lasta, lossa
och sköta om passagerare, jämfört med kommersiellt anställda förare. Det kommer att leda till förlorade
affärer och till arbetslöshet bland de mindre företagen. De stora företagen kommer att strama åt och vi
kommer att få ytterligare ett exempel på att EU främjar storföretagen på bekostnad av de små och medelstora
företag som sysselsätter hälften av arbetskraften.

Jag stöder därför föredraganden i ändringsförslag 30 liksom kommissionen i detta hänseende. Det hör ni
inte så ofta från den här delen av kammaren.

Veronica Lope Fontagné (PPE). – (ES) Fru talman! Vi anser att det är grundläggande att egenföretagarna
ska omfattas av direktivet och den uppfattningen delas av företrädarna för både fackföreningar och
arbetsgivarorganisationer i mitt land, som uttryckligen har krävt att egenföretagarna ska omfattas av direktivet.

Vi anser att det finns flera skäl till att de ska ingå. För det första på grund av arbetstagarnas säkerhet: Åkare
som är egenföretagare förtjänar samma skydd som andra åkare, inte bara när de kör utan även när de åtar
sig andra uppgifter som är direkt relaterade till vägtransporter.

För det andra av skäl som gäller rättvis konkurrens: om vi återinför diskriminering mellan egenföretagare
och anställda kommer det att snedvrida både arbetsmarknaden och transportmarknaden.

Det förefaller avslutningsvis också olämpligt att varje medlemsstat skulle kunna tillämpa direktivets
bestämmelser på förare om de vill. Vi måste ha en allmän regel för hela EU eftersom majoriteten av åkare
arbetar utanför sina egna länder. Utan detta skulle rättvis konkurrens förhindras.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Fru talman! För en gångs skull ska jag tala om förfarande. Alla är naturligtvis
överens om att vi bör stödja små och medelstora företag, och alla borde rimligen oroas över frågor som
samtidigt gäller tid, säkerhet, arbetstagare, vägtrafikanter och villkoren för fri och ej snedvriden konkurrens.

Efter att parlamentet avvisat denna text under våren 2009 sade er företrädare, kommissionsledamot Tajani,
som då bearbetade sin regering för att på nytt utnämnas till kommissionsledamot, den sommaren att han
hade några nya förslag. Dessa nya förslag hänvisades aldrig till relevant parlamentsutskott för beaktande.
Dessutom avvisades Edit Bauers betänkande av fler ledamöter i det utskottet än som hade avvisat det tidigare
betänkandet.

Edit Bauer hade inget mandat att förhandla för parlamentets räkning om en överenskommelse vid den första
behandlingen med rådet. Kommissionen och rådet har avsiktligt nonchalerat verksamhetsreglerna mellan
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institutionerna. Edit Bauer har nonchalerat uppförandekoden för denna institution. Parlamentet ifrågasätter
ibland beskaffenheten hos en överenskommelse vid den första behandlingen eftersom det minskar vår
förmåga att förhandla. I det här fallet kommer vi, om Edit Bauers ändringsförslag godkänns, att ha en
överenskommelse vid den första behandlingen som inte har granskats av parlamentets organ.

I en tid när balansen återupprättas mellan institutionerna tack vare Lissabonfördraget lämnar parlamentet
sin kollektiva intelligens i sticket. Jag kräver åtminstone att Edit Bauers förslag, som aldrig har granskats i
utskottet, återhänvisas till utskottet för beaktande.

Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Fru talman, jag stöder kommissionsledamoten. Egenföretagare organiserar
själva sin arbetstid och så bör det förbli. Det är skillnad mellan egenföretagare och anställda arbetstagare och
det är bara rätt och riktigt. Det har inget att göra med vägsäkerhet, eftersom körtid och viloperioder är
identiska oavsett om personen är egenföretagare eller anställd. Dessa övervakas av en färdskrivare som är
avsedd för detta och inget annat. Vi går inte längre för att övervaka vägsäkerhetssituationen för anställda
och egenföretagare.

En annan punkt gäller något som jag anser är mycket problematiskt i förslagen från dem som förespråkar
att egenföretagare ska omfattas av direktivet: Hur i hela världen ska ni övervaka detta? Hur föreslår ni att
man ska titta in hos egenföretagare och fråga när, var och hur mycket de har arbetat? Ett sådant
övervakningssystem skulle inte vara genomförbart och skulle därmed anses oacceptabelt. Vi ska inte införa
sådan lagstiftning. Vi ska inte låta egenföretagare omfattas av direktivet om anställda arbetstagare.

Timo Soini (EFD). – (FI) Fru talman! Jag kommer från Finland där det bor få människor, avstånden är långa
och det finns en mängd egenföretagare. Vi behöver inte, vi kommer inte att tolerera och kommer inte att
acceptera extra restriktioner när det gäller egenföretagare. Jag är glad att den estniska kommissionsledamoten,
som känner till villkoren i de nordliga länderna, vet detta och det gäller även den slovakiska föredraganden.
Jag vill tacka er för det.

Detta är en viktig principfråga. Vi kan inte införa restriktioner för småföretag som gäller för hela Europa.
Det kan bli prejudicerande och det är mycket farligt. Hur ska tillväxt och sysselsättning kunna öka i Europa
om de administrativa besluten förstör sysselsättningen och de nödvändiga förutsättningarna för tillväxt och
tar kål på dem?

Jag står på de finska egenföretagarnas sida i detta fall och det innebär också på samma sida som småföretagare
i hela Europa. När allt kommer omkring blir det varken tillväxt eller ökat välstånd i Europa om administrativa
beslut hindrar småföretagare från att arbeta.

(Applåder)

Sari Essayah (PPE). – (FI) Fru talman, mina damer och herrar! Det får inte under några omständigheter
finnas några restriktioner för arbetstiden för förare som är egenföretagare, annat än när det gäller deras
körtid.

Frågan om vägsäkerhet hanteras genom att körtiden begränsas och att det finns obligatoriska viloperioder,
där Europaparlamentets och rådets direktiv rörande vägtransport och körtid och viloperioder gäller, och det
gäller alla – ja, alla – lastbils- och bussförare, även de som är egenföretagare. En mycket bättre lösning för
att förebygga olyckor på grund av trötthet skulle vara effektivare övervakning av gällande körtider och
viloperioder, snarare än att på konstgjord väg begränsa arbetstiden för egenföretagare.

Nu har vi ett utspel för att införliva sådana arbetsuppgifter som städning av fordonet, tekniskt underhåll och
ifyllande av fraktsedlar i restriktionerna för arbetstiden för förare som är egenföretagare. Hur kan vi kontrollera
om en förare som är egenföretagare tvättar sin frus bil eller sin egen lastbil på sin egen bakgård? Detta är
ganska obegripligt eftersom det inte finns några restriktioner för arbetstiden för andra företagare. Det skulle
bli ett allvarligt prejudikat om vi valde den vägen.

Såsom föregående talare mycket riktigt sade domineras transportsektorn i de nordiska länderna, som i mitt
land Finland, av småföretagare och består huvudsakligen av företag med endast ett eller två fordon.
Restriktioner när det gäller arbetstiden för företagare skulle gynna stora, gränsöverskridande transportföretag
och skulle göra det svårt för nya transportföretag att inleda verksamheten. Branschen kommer definitivt inte
att vara intressant för ungdomar om vi börjar att på konstgjord väg begränsa möjligheterna att försörja sig.
Det skulle leda till bristande kapacitet och ökade kostnader. Logistikkostnaderna är redan i genomsnitt högre
i de nordiska länderna än i resten av Europa på grund av vår nordliga belägenhet och glesa befolkning.
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(Applåder)

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Fru talman, mina damer och herrar! Jag ska gå rakt på kärnpunkten,
nämligen frågan om egenföretagare. En påminnelse om att alla förare som är egenföretagare sedan i mars
förra året omfattas av bestämmelserna skulle definitivt inte vara i vägen. Det är de nuvarande sakernas
tillstånd. Det är det utgångsläge som föredraganden skulle ha beaktat.

Detta är därför inte det prejudikat som kommissionsledamoten påstod det vara. Ett mer pragmatiskt synsätt
skulle ha varit möjligt, nämligen att införliva egenföretagare men samtidigt ta hänsyn till den specifika
beskaffenheten för förare som är egenföretagare och hålla byråkratin på absolut miniminivå.

Såsom föredraganden från utskottet för transport och turism vet hade jag utarbetat ett antal förslag. Jag
föreslog exempelvis att den digitala färdskrivaren inte bara skulle mäta körtid och viloperioder utan även
lastning och lossningsarbete, kompletterat med ett slags oövervakad fastställd tid för ett antal andra åtgärder,
såsom administrativa uppgifter, städning och liknande. Hon vet också mycket väl att aktiviteter som
kundkontakter varken övervakas eller räknas som arbetstid i något fall.

Jag beklagar därför att vare sig kommissionen eller föredraganden var villig att ta hänsyn till detta på något
som helst sätt. Förslaget att låta medlemsstaterna besluta själva huruvida egenföretagare skulle omfattas av
direktivet tycker jag inte är bra. Målsättningen måste vara att uppnå gemensamma, enhetliga basregler på
EU-nivå så att samma regler gäller för alla.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Kommissionens förslag och
föredragandens ståndpunkt innebär att medlemsstaterna är fria att välja huruvida de vill låta egenföretagare
omfattas av direktivet.

Detta frivilliga arrangemang är oacceptabelt och strider mot EU:s konkurrensregler. Genom att ge
medlemsstaterna valfrihet skulle förare som är egenföretagare, i vissa länder som redan har införlivat det
tidigare direktivet 2002/15/EG utsättas för direkt konkurrens från de kolleger som inte omfattas av samma
regler.

Egenföretagare skulle kunna köra till ett land med annan gällande lagstiftning och omfattas av färre kontroller,
vilket skulle orsaka ett allvarligt dumpningsproblem och därmed en allvarlig snedvridning av konkurrensen.
Företagen skulle faktiskt kunna utnyttja egenföretagare mer eftersom de kan erbjuda sina tjänster mer flexibelt
och till lägre kostnad. Det säger sig självt att låga kostnader ofta är detsamma som sämre kvalitet och framför
allt sämre säkerhet, vilket inom transportsektorn leder till en allvarlig ökning av riskerna på vägarna.

Mot bakgrund av detta anser jag att förslaget är oacceptabelt och att det strider mot en av dess rättsliga
grunder, nämligen artikel 153 i fördraget, eftersom det varken förbättrar arbetsmiljön eller skyddar
arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

David Casa (PPE). – (MT) Jag tror att parlamentet instämmer i att europeiska förare borde ha de bästa
villkoren, att vi borde se till att våra vägar är säkra och att vi borde göra vårt yttersta för att reglera denna
sektor utan att äventyra konkurrenskraften i Europa. Det föreligger emellertid olika åsikter om huruvida
egenföretagare bör omfattas av allt detta.

Jag anser inte att vi bör ge oss själva behörighet att reglera hur de använder sin tid. Om missförhållanden
förekommer bland egenföretagarna bör vi rikta in oss på missförhållandena, snarare än de ärliga egenföretagare
som gör sitt bästa för att fortsätta förbättra branschen.

Jag tycker vi ska vara mycket försiktiga när det gäller att införa byråkrati eftersom alltför mycket av det kan
orsaka skada och förstöra branschen, särskilt i en tid som denna när vi befinner oss i en kris som får en negativ
inverkan på alla branscher i Europa. Jag gratulerar därför Edit Bauer till hennes betänkande och till de
kompromisser hon har rekommenderat. Jag vill vädja till oss alla att vara försiktiga när det gäller att själva
reglera egenföretagarna.

Georges Bach (PPE). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot! Direktivet utgör ett viktigt steg för att
förbättra hälsa och säkerhet för arbetstagare inom denna bransch, men också för att förbättra vägsäkerheten
och se till att konkurrensen blir rättvis. Det var kommissionens egna ord när direktivet infördes den 23 mars
2005.

Sedan dess har kommissionen gjort helt om och lagt fram ett förslag som utesluter egenföretagare. Det
innebär ett prejudikat och jag kan inte försvara en sådan politik. Det finns olika skäl till att inte stödja förslaget,
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som i mina ögon utgör ett steg tillbaka socialt sett, leder till försämrad vägsäkerhet och ett incitament till
illojal konkurrens. Förslaget har heller inte utformats för att stödja små och medelstora företag.

För mig visar denna helomvändning på en oförmåga att genomföra europeisk politik. Trots att direktivet
två gånger avvisats av utskottet för sysselsättning och sociala frågor och en gång i kammaren, i strid med en
EES-rapport och en dom från EU-domstolen, ändras det – en europeisk lag – helt enkelt och styrs i riktning
mot en punkt där ekonomiska intressen är det enda som räknas.

Proinsias De Rossa (S&D). – (EN) Fru talman! Som tidigare lastbilsförare och egenföretagare stöder jag
förslaget att egenföretagarna ska omfattas av direktivet. Förare som är egenföretagare, det vet jag, befinner
sig under fruktansvärd press att arbeta dag och natt. Kommissionsledamot Kallas! Ert inlägg och ert förslag
är en skandal. Det sätter förares hälsa och säkerhet på spel. Det utsätter andra trafikanter för risker. Det
utsätter små och medelstora företag för illojal konkurrens och ökar pressen på anständiga arbetsgivare att
tvinga sina anställda att bli egenföretagare.

Femtio procent av förarna har tillstått att de har somnat vid ratten. Tjugo procent av alla olyckor beror på
trötthet. Trettio procent av förarnas arbetstid består av att lasta, lossa och hjälpa passagerare. Fru Harkin!
Om ni fortfarande är här, vad de gör på sitt kontor är deras sak. Parlamentet måste stå upp för medborgarnas
säkerhet och mot dem som vill ha en oreglerad transportsektor. Kommissionsledamot Kallas! Gå tillbaka
till ritbordet.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Fru talman! Jag håller med Elisabeth Morin-Chartier. Vi får inte
glömma bort att vi har att göra med EU-domstolen i frågan, som har gjort det mycket tydligt att vägsäkerheten
måste prioriteras och att detta gäller ett befintligt direktiv om arbetstider och vilotider.

Vill ni plötsligt ifrågasätta en gemensam europeisk förordning om vägsäkerhet? Varför skulle vi göra det?
Det skulle vara absurt och obegripligt. Om egenföretagare skulle uteslutas från direktivet igen skulle de,
utöver sina 56 timmars körtid, också kunna tillbringa 28 timmar med att lasta och lossa. De skulle därmed
bli en fara på vägarna. Jag skulle definitivt inte vilja möta sådana förare på Europas vägar.

Hur kan vi plötsligt börja främja snedvridning av konkurrensen på bekostnad av vår gemensamma hälsa?
Hur skulle vi kunna förklara det för våra medborgare? Jag ber er därför att avvisa kommissionens förslag.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE). – (DE) Fru talman! Precis som jag har gjort i många år arbetar jag i dag för
vägsäkerheten, för en förbättring av arbetsvillkoren för yrkesförare och för en förbättring av deras yrkesstatus.

Det är uppenbart att det vi diskuterar i dag inte är bestämmelserna om körtimmar och vilotid, som påverkar
vägsäkerheten och är tillämpliga på alla yrkesförare, vare sig de är anställda eller egenföretagare. Det handlar
om att reglera arbetstiden. Det är huvudsakligen en förordning för att skydda anställda – med andra ord är
det enbart fråga om social trygghet för förare och inte på något sätt till för vägsäkerheten. Det finns ingen
anledning att skydda egenföretagarna mot sig själva. Hur skulle vi kontrollera de timmar som de som kör
tunga transportfordon och är egenföretagare och bussförare arbetar utan en mängd byråkrati, och på vilken
grund skulle vi förresten kontrollera det?

Att begränsa den tillåtna arbetstiden för yrkesförare som är egenföretagare på detta sätt – och kanske i
framtiden också för affärsmän, arkitekter eller parlamentsledamöter som är egenföretagare – skulle ge fel
signal. Medlemsstaterna skulle i stället arbeta för att bekämpa problemet med förare som är skenbara
egenföretagare. Jag är positiv till förslaget från Europeiska kommissionen och Edit Bauer.

John Bufton (EFD). – (EN) Fru talman! Att utvidga direktivet om arbetstid till att omfatta även egenföretagare
är orimligt. Det är en uppvisning för att skydda arbetstagares rättigheter och har därför ingen plats inom
ramen för egenföretagande. Det är också omöjligt att genomdriva utan att kränka människors frihet genom
att genomföra kontroller i deras hem.

Detta är inte en fråga om vägsäkerhet. Förordning (EG) nr 561/2006 omfattar redan körtid och är tillämplig
på stora företag, små företag och egenföretagare. Man behöver fortfarande ett tillstånd för att arbeta som
egenföretagare och skulle därför vara den registrerade innehavaren av det tillståndet. Allt som skulle kunna
äventyra tillståndet skulle därför äventyra tillståndsinnehavarens hela levebröd. Med tanke på detta kan man
lugnt anta att det finns alla skäl för förare som är egenföretagare att vara ännu mer nogräknade än stora
företag. Allt som är direkt kopplat till tjänsten skulle bedömas som en del av arbetstiden. Exempelvis
pappersarbete, underhåll och allmän administration. Stora företag har anställda som gör detta.
Administrationstiden påverkar därför inte körtiden. Egenföretagare som själva sköter sin administration
skulle enligt direktivets villkor få lite tid för att sköta själva körningen.
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Dessutom tror jag att kommissionen också föreslog en mildring av restriktionerna för nattarbete genom att
införa en två timmars karenstid innan restriktionerna för nattetid tillämpas. Jag är sällan överens med
kommissionen, men detta skulle också vara ett välkommet ändringsförslag. Jag stöder föredragande Edit
Bauer till fullo.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill ännu en gång vädja till de
konservativa och liberalerna att vi här inte ska sätta egenföretagarnas intressen före säkerheten för Europas
folk.

Frihet för företagare är definitivt något mycket bra, men säkerheten för våra barn och alla på vägarna är ännu
viktigare – och det är enligt min uppfattning det ansvariga sättet för EU att agera. Morgondagens omröstning
är ett tillfälle att visa att ni inte är positiv till social dumpning.

Vad denna debatt också har visat de senaste månaderna är att en debatt om skenbart egenföretagande i
Europa är emotsedd sedan länge. Allt fler vanliga arbeten knuffas bort av skenbart egenföretagande vilket
är skälet till att vi snarast behöver analysera situationen och lämna ett förslag på vad vi kan göra åt det. Såsom
kommissionsledamoten tydligt slog fast i dag har vi haft många avsiktsförklaringar om detta. Det är dags att
äntligen agera.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Jag undrar: Hur kan företagande stimuleras under en kris? Hur kan en ökning
av antalet små och medelstora företag stimuleras? Hur kan exempelvis ekonomisk verksamhet stimuleras
om denna plats – Europaparlamentet – ska vara en plats där vi inför ny lagstiftning som begränsar
företagandet? Om människor vill starta egen verksamhet, även inom transportbranschen, måste de ändå ha
rätt att göra det. Vi kan inte å ena sidan behandla dem som företagare och å andra sidan säga att de måste
uppfylla kriterierna för anställda. Vi skulle kunna göra samma sak mot människor som driver restaurang,
på egen hand eller tillsammans med sin familj, eller för människor som driver en butik. Vi kan inte blanda
ihop dessa två saker.

Det finns ett visst överskott av lagstiftning och Europaparlamentet bidrar också till det. Jag vet att vi i Polen
hade de bästa förordningarna om ekonomisk verksamhet i början av 1990-talet. Nu har antalet regelbördor
ökat och resultatet är att vi möter kritik. Från vem? Från de människor som bedriver verksamhet.

Jag instämmer i det som Edit Bauer säger, även om jag självfallet inte går in på de frågor som uppstod när
kompromissen förhandlades.

Diane Dodds (NI). – (EN) Fru talman! I tider av ekonomiska utmaningar har parlamentet skaffat sig många
av sina meriter genom att uppmuntra företagande och konkurrenskraft men samtidigt är vi på väg att begränsa
rätten till arbete för långtradarchaufförer som är egenföretagare. Jag måste säga att jag avvisar påståendena
här i kammaren om att detta handlar om arbetsmiljö som ytterst oäkta. Vi är alla oroade över hälsa och
säkerhet och vill inte se flera olyckor på våra vägar.

Jag företräder Nordirland. som ligger längst ut på Europas spets. Vägtransportbranschen är enormt viktig
för ekonomin och införlivandet av långtradarchaufförer som är egenföretagare kommer bara att påverka
vår konkurrenskraft negativt. Det är en industri som är högst reglerad genom regler för färdskrivare, och de
ekonomiska konsekvenserna av ytterligare byråkrati skulle vara förödande. Det skulle också vara ytterst
skadligt för dem som hoppas börja arbeta som självständiga förare.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot! Föredraganden Edit Bauer visar
på bristande förståelse för demokratin eftersom hon fortsatte att förhandla – utan mandat – i strid med
utskottets beslut. Om Europaparlamentet menar allvar med att skapa tillväxt och välstånd måste vi ledamöter
avvisa kommissionens förslag.

Förare som är egenföretagare får inte uteslutas från direktivet om arbetstid. Det skulle innebära ett steg bakåt
eftersom samma regler måste gälla för bussförare som är egenföretagare och långtradarchaufförer som kör
långdistans på samma sätt som företagens anställda. Det kan inte vara vårt mål att ha färre och färre människor
som arbetar mer och mer – och i allmänhet för allt mindre pengar. Det kan inte vara vårt mål att ha bussförare
och långdistansförare av långtradare som äventyrar såväl sin egen hälsa som säkerheten för andra
vägtrafikanter.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Fru talman! Jag anser att Europas små och medelstora företag är särskilt viktiga
nu eftersom sanningen är att vi endast kommer att kunna ta oss ur krisen om vi arbetar mer. Det är fullständigt
onödigt att belasta egenföretagarna med ännu mer byråkrati och pappersarbete. Det är helt enkelt så att om
vi ska kunna säkra social trygghet i Europa är det mycket viktigt att vi ökar produktiviteten och
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konkurrenskraften. Körtid och vilotid som för närvarande garanteras av färdskrivare är därför fullständigt
tillräckligt. Jag föreslår att de ledamöter som förespråkar att direktivet ska tillämpas på alla även tillämpar
det på sig själva och ha en färdskrivare inmonterad i sin egen bil – och sedan inte använda bilen på
torsdagskvällar när de ska hem efter 15 timmars arbete här.

Att garantera säkerheten är viktigt, men å andra sidan måste vi också skydda egenföretagarna.

Siim Kallas, kommissionens vice ordförande. – (EN) Fru talman! Tack så mycket för denna debatt. Jag lyssnade
med stort intresse till alla era bidrag. Det är mycket frestande att gå in på detaljerna i diskussionen, men jag
skulle bara vilja säga att jag fortfarande bekräftar kommissionens ståndpunkt, som bygger på fakta. Vi har
inte de undersökningar som nämns här att förare som är egenföretagare regelbundet arbetar 90 timmar i
veckan och vi anser att förordningen om körtid, som vi skulle vilja genomföra, kommer att harmonisera
tillämpningarna mellan medlemsstaterna och kommer att bidra till att säkerställa och förbättra vägsäkerheten.

Vägsäkerheten har förbättrats i mycket stor utsträckning tack vare användningen av direktivet om körtid.
Vi har ingen information om att fler är sjuka, och varför tror vi ibland att små och medelstora företag uppträder
oansvarigt, att de inte bryr sig om vägsäkerheten eller sin egen hälsa, så att de måste regleras mer än andra?

Kommissionen kan inte stödja lagstiftning som begränsar företagarnas frihet inom vägtransportsektorn för
att organisera deras arbetstid, medan företagare inom andra sektorer inte omfattas av liknande restriktioner
när det gäller arbetstid. Om omröstningen i kammaren emellertid bekräftar att kommissionens förslag avvisas
kommer kommissionen att se över alla tänkbara möjligheter, inbegripet att dra tillbaka förslaget, och om
parlamentet beslutar att låta direktivet omfatta även förare som är egenföretagare kommer vi att se till att
det genomförs. Vi kommer omedelbart att fråga medlemsstaterna hur de tillämpar reglerna för arbetstid på
förare som är egenföretagare och hur de övervakar att dessa regler följs.

Edit Bauer, föredragande. – (HU) Jag skulle vilja ta upp fem frågor mycket kort. Arbetsordningen. Jag har
studerat arbetsordningen noga och såvitt jag förstår har parlamentsledamöterna full bestämmanderätt att
genomföra sitt mandat och de kan därför samråda med vem de vill. Enligt arbetsordningen kräver inte
utskottet att parlamentsledamöterna uttrycker utskottets ståndpunkt. Det är ståndpunkten i kammaren som
är bindande. Det är exakt det som arbetsordningen säger. Jag ifrågasätter inte heller på vilka grunder Gruppen
Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet lämnade sitt ändringsförslag eller vem de
samrådde med.

Enligt överenskommelse med skuggföredragandena förde jag också informella diskussioner med företrädare
för kommissionen och rådet när jag ansåg att det var viktigt. Jag instämmer i att frågan om falska
egenföretagare är ett verkligt europeiskt problem och vi tog med det i förslaget, i samarbete med de kolleger
som ansåg att det var viktigt att utesluta egenföretagare. Frågan måste tas upp, men det är inte ett
branschspecifikt problem.

Det finns en missuppfattning som har slagits fast upprepade gånger här, nämligen att efterlevnad av denna
lag kan övervakas på internationell nivå. Lagen kräver övervakning på nationell nivå. Låt mig tillägga att vid
en fyraprocentig nivå skulle inspektionen vara dyrare än kostnaden för att flytta Europaparlamentet från
Bryssel till Strasbourg. Jag skulle vilja be mina kolleger att också ta hänsyn till detta. Om vi avvisar förslaget
vill jag också påpeka att vi skapar en fördel för åkare från tredjeland. Jag vill be mina kolleger att komma
ihåg att detta är det förslag som kommissionen godkände. Att avvisa kommissionens förslag, alltså förslaget
från Europeiska kommissionen, är att göra det meningslöst, dyrt och omöjligt att genomföra.

Talmannen. – Debatten är avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag, den 16 juni 2010.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jag samtycker till den ståndpunkt som utskottet för sysselsättning
och sociala frågor antagit om att avvisa kommissionens förslag och instämmer i att kommissionen tillsammans
med parlamentet måste vidta åtgärder så att kommissionen lämnar nya förbättrade förslag i framtiden. Jag
vill betona att kommissionens förslag att utesluta förare som är egenföretagare från direktivet skulle innebära
ett betydande steg bakåt för EU:s socialpolitik på transportområdet. Jag skulle vilja uppmärksamma det
faktum att ”falska” egenföretagare försvagar den totala arbetsmarknaden, och huvudproblemet är att det i
praktiken är svårt att bevisa ”falskt” egenföretagande. Om vi inte lyckas vidta konkreta och rättsliga åtgärder
kommer falska egenföretagare bland förarna att bli ett av arbetsmarknadens största problem och vi kommer
inte att kunna undvika illojal konkurrens. För att förbättra arbetsvillkoren för alla förare och säkra deras
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sociala rättigheter och garantier samt förbättra vägsäkerheten, men även undvika illojal konkurrens på den
europeiska vägtransportmarknaden, kan vi inte anta kommissionens förslag som det ser ut i dag.

Pascale Gruny (PPE), skriftlig. – (FR) Det direktiv vi i dag diskuterar är resultatet av mycket långdragna
förhandlingar i Europaparlamentet under två mandatperioder. Det är en mycket känslig fråga eftersom det
handlar om våra arbetstillfällen både i dag och i framtiden. Det är en fråga om vägsäkerhet och rättvis
konkurrens mellan företag i medlemsstaterna. Jag vill inte acceptera social dumpning inom själva unionen.

Kan en fristående förare arbeta 14 timmar om dagen, 84 timmar i veckan, utan att utgöra en risk på vägarna?
Jämfört med en anställd förare är det illojal konkurrens. Det medför också att några företag föreslår sina
anställda att de ska bli egenföretagare. Vi måste skydda våra landsmän och våra företag.

Jag uppmanar därför Europeiska kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och om inte det är möjligt
uppmanar jag parlamentsledamöterna att under morgondagens omröstning i kammaren rösta för att
egenföretagare ska omfattas av arbetstidslagstiftningen.

Sirpa Pietikäinen (PPE), skriftlig. – (FI) I vissa EU-länder finns det en motiverad facklig oro för falskt
egenföretagande i anknytning till arbetstidsdirektivet och förare som är egenföretagare. Utkontraktering
och arbetsgivare som till följd av detta smiter från sitt ansvar är växande problem. Den lösning som har
föreslagits för att lösa problemet, dvs. att förare som är egenföretagare ska omfattas av direktivet, är emellertid
fel. Den rätta lösningen på de problem som är knutna till falskt egenföretagande skulle vara att enas om en
definition för egenföretagande mellan löntagare och arbetsgivarorganisationer på EU-nivå. För närvarande
får oskyldiga lida.

När det gäller denna fråga bör vi gå vidare i enlighet med den kompromiss som utarbetats av bland andra
Corien Wortmann-Kool, vice ordförande för center-högergruppen Europeiska folkpartiet (kristdemokrater).
Enligt denna kompromiss hamnar frilansande förare fortfarande utanför direktivets räckvidd, men
medlemsstaterna kan om de så vill tillämpa förordningen om heltidsanställda för frilansande förare i det
egna landet. Förslaget skulle antagligen innebära att parlamentet och rådet når en överenskommelse om
direktivet vid den första behandlingen.

Det är synd att parlamentet inte tar tillfället i akt att nå en kompromiss. Då vi i själva verket borde inrikta
oss mer på att förbättra företagarnas ställning finns det en möjlighet att arbetstiden för verkliga företagare
begränsas. Detta är oroande eftersom möjligheterna för små företagare att tjäna sitt uppehälle i allmänhet
endast beror på det arbete de utför.

5. Livsmedelsinformation till konsumenterna (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande av Renate Sommer, för utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation
till konsumenterna (KOM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)) (A7-0109/2010).

Renate Sommer, föredragande. – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag
skulle vilja förlänga mina tilldelade fyra minuter till sex minuter eftersom denna dokumentsamling är så
omfattande. I annat fall kommer jag inte att kunna yttra mig uttömmande om detta ärende.

Konsumenterna har rätt att få veta vad ett livsmedel innehåller. Bara om de känner till hur ett livsmedel är
sammansatt och dess näringsvärde kan de fatta välgrundade köpbeslut. Trots att gemenskapens lagstiftning
omfattar en mängd förordningar och direktiv om livsmedelsmärkning finns det fortfarande inte något
övergripande obligatoriskt märkningssystem. Det har nu blivit svårt för livsmedelsproducenter och
leverantörer att ha överblick över den mångfald av befintliga lagar, oavsett om det gäller EU:s lagstiftning
eller medlemsstaternas nationella lagstiftning. Det förekommer juridisk osäkerhet, snedvridning av
konkurrensen och handelshinder på den inre marknaden. Det nuvarande förslaget till förordning är avsett
att hantera alla dessa frågor genom att erbjuda en enhetlig EU-omfattande livsmedelsmärkning.
Målsättningarna är förbättrad information till konsumenterna, bättre reglering, harmonisering och mindre
byråkrati.

Kommissionens förslag lever emellertid inte upp till dessa krav eftersom det bygger på antaganden och
hypoteser om konsumenters önskningar och behov. Genom förslaget införs också orealistiska krav på
märkning – som t.ex. en teckenstorlek på minst 3 mm, vilket inte ens garanterar att informationen är läsbar
– och stora företag gynnas på bekostnad av små och medelstora företag, som i själva verket utgör 80 procent
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av livsmedelssektorn. Därigenom strider förslaget mot rättsakten för småföretag. Förslaget går också emot
målet om harmonisering på den inre marknaden, genom att det finns en avsikt att uttryckligen tillåta 27
ytterligare nationella märkningssystem. Det krävs således omfattande ändringar av kommissionens text.

Det är vad vi har försökt göra. Informationen måste vara läsbar. Teckenstorleken är dock bara en av flera
faktorer i detta. Vi behöver regler om teckenstorlek, radtäthet och kontraster osv. Vi behöver bindande
riktlinjer i fråga om läsbarhet. Informationen måste gå att jämföra och därför bör den alltid hänvisa till 100
gram eller 100 milliliter, och inte det alternativ där endast näringsvärde per portion anges. När människor
sedan handlar kommer de med detsamma att kunna se vilken som är den fettsnålaste yoghurten – oavsett
storleken på yoghurtförpackningen.

Informationen måste vara förståelig. Det är hög tid att äntligen bli kvitt måttenheten kilojoule, som ingen
ändå begriper. Vi vill återigen betona kilokalorier; det är konsumenterna intresserade av och det förstår de
sig på. Uppgifter om portionsstorlekar måste återspegla verkligheten, vara realistiska och begripas av
konsumenterna. Uppgifterna bör också, om möjligt, vara enhetliga över hela EU. Informationen får inte
vilseleda konsumenterna om innehållet i produkterna, dess ursprung eller faktiska beskaffenhet.
Livsmedelsimitationer, som t.ex. ostliknande produkter och bearbetat kött som är gjort av små
sammanpressade bitar bör märkas som sådana på förpackningens utsida. Konsumenterna bör få veta vad
de köper.

Om vi fyller förpackningarnas framsidor med ytterligare information kommer konsumenterna emellertid
inte längre att bry sig om att läsa. Följaktligen föreslår jag att det enda näringsvärde som ska anges är antalet
kilokalorier per 100 gram eller 100 milliliter. Konsumenterna kommer då att läsa detta eftersom det intresserar
dem, och jag anser att det är en realistisk lösning.

Jag anser också att vi bör avskaffa näringsprofiler. Jag hoppas att vi kan hejda dessa. Profilerna är överflödiga
eftersom de nya bestämmelserna kräver att näringsvärde ändå anges. Näringsprofilerna verkar diskriminerande
mot vanliga livsmedel, och tröskelvärdena för salt, socker och fett är helt och hållet godtyckliga. De har
utarbetats av kommissionens tjänstemän utan någon som helst vetenskaplig grund.

Det verkliga syftet med förordningen om tillhandahållande av information om näringsvärden och
hälsoegenskaper hos livsmedel är att ge sanningsenlig information, och för detta behöver vi ingen ytterligare
bedömning av enskilda livsmedel eller att de klassificeras som bra eller dåliga livsmedel. När allt kommer
omkring är det den samlade kosthållningen och livsstilen som räknas. Vi borde fråga oss varför de stora
livsmedelsbolagen för närvarande bedriver sådan hård lobbyverksamhet för näringsprofiler. Det är något
som vi verkligen borde ifrågasätta.

Den så kallade trafikljusmodellen som har föreslagits här har samma slags brister som näringsprofilerna.
Modellen gör att vi återigen tvingas klassificera produkter som bra eller dåliga. Gränsvärdena för färger är
godtyckliga och utrymmet mellan det undre och övre värdet för varje sådan färg är alltför stort. Detta
diskriminerar mot baslivsmedel, gynnar livsmedelsimitationer och även de produkter som innehåller
syntetiska beståndsdelar, med andra ord de som innehåller sötningsmedel i stället för socker och
smakförstärkare i stället för salt. Det kan verkligen inte ligga i konsumenternas intresse.

GDA-modellen (Guideline Daily Amount, rekommenderat dagligt intag) – industrins modell för märkning
– har uppenbarligen brister. Den är obegriplig eftersom den omfattar alltför många siffror. Den är vilseledande
eftersom den bara anger det dagliga behovet hos en 40-årig kvinna och inte tillhandahåller några
rekommendationer om dagligt intag för exempelvis mängden konsumerat socker. Det är svårt för små och
medelstora företag att införliva GDA-modellen. Återigen skulle de stora företagen få konkurrensmässiga
fördelar. Detta är ytterligare en giltig anledning till varför GDA-märkningen inte bör bli obligatorisk.

Vi bör också skydda vår traditionella livsmedelsproduktion. Bara då kan vi garantera att vi får behålla de
regionala specialiteter och den livsmedelsvariation i EU som vi är så förtjusta i. Därför behöver vi ett utvidgat
undantag för icke-färdigförpackade produkter från denna förordning, eftersom traditionella produkter är
just sådana som inte har standardiserats. Dessa tillverkare kan fortfarande tillhandahålla muntlig information
om t.ex. allergiframkallande ämnen, i samband med försäljning.

Sedan några ord om ursprungslandsmärkning. Frågan är om konsumenterna verkligen vill veta varifrån alla
ingredienser i ett livsmedel kommer, eller om detta i själva verket handlar om en protektionistisk agenda.
Jag vill först och främst veta om detta är genomförbart, och därför efterlyser jag en konsekvensbedömning.

15-06-2010Europaparlamentets överläggningarSV14



I sista hand bör det påpekas att livsmedelsmärkning aldrig kan bli en handbok för god kosthållning. Det
krävs informationskampanjer och att människor i medlemsstaterna upplyses om en balanserad kosthållning
och en hälsosam livsstil.

Det är inte lagstiftarens uppgift att omyndigförklara sin arbetsgivare, som i det här fallet är medborgarna.
Lagstiftaren bör ge vägledning, men våra medborgare ansvarar för sig själva och vi ska inte ta över det ansvaret.
Slutligen vill jag framföra mitt innerliga tack till alla som deltagit i arbetet, till skuggföredragandena – även
om de inte alltid var beredda att kompromissa – och till alla som har stöttat mig, i synnerhet min …

(Talmannen avbröt talaren.)

John Dalli, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Som jag har nämnt vid tidigare tillfällen är vårt syfte
att se till att konsumenterna vet vad de köper och vad de äter. Det ska således vara lättare för dem och deras
familjer att välja en kosthållning som passar deras behov, önskemål och syften. Medborgare och konsumenter
har rätt till korrekt information. Jag vill uppmana ledamöterna att hålla detta i minnet under hela debatten.

Innan jag övergår till förslagets innehåll vill jag först och främst tacka föredraganden Renate Sommer för att
ha utarbetat betänkandet, och även skuggföredragandena. Även om jag är positivt inställd till merparten av
hennes uttalanden kan jag inte säga att jag instämmer i alla. Jag vill också nämna insatserna från de båda
andra utskotten, nämligen IMCO och AGRI.

Låt mig kortfattat belysa de viktigaste frågorna i de framlagda ändringsförslagen.

Frågan om obligatorisk ursprungsmärkning är mycket viktig och kräver en omsorgsfull bedömning. Det
finns definitivt en återkommande efterfrågan på obligatoriska bestämmelser om sådan information för vissa
livsmedel. Kommissionen kan delvis godkänna den föreslagna ändringen om att utvidga villkoren för
ursprungsmärkning. Ursprungsmärkning för primära baslivsmedel som inte har genomgått någon egentlig
behandling och som generellt betraktas som en produkt bestående av en enda ingrediens kunde vara ett
praktiskt alternativ. Mot bakgrund av ärendets komplexitet bör tillämpningen av obligatorisk märkning
emellertid bli föremål för delegerade åtgärder och grundas på konsekvensbedömningar.

Läsbarhet är en viktig fråga och ett av de huvudsakliga klagomål som konsumenterna har. Detta är en viktig
förevisning om att vi prioriterar konsumenterna i vår debatt, och jag hoppas att ledamöterna kan stödja
förslaget om minsta teckenstorlek. Det är således beklagligt att de ändringsförslag som lagts fram skulle
undergräva syftet med att ha ett kontrollerbart kriterium som utgångspunkt för genomförandet.

Jag delar ledamöternas oro för livsmedelsimitationer. Därför gläder det mig att se att parlamentet har lagt
fram ett ändringsförslag som omfattar en bestämmelse om att uttryckligen förbjuda sådan vilseledande
praxis. Införandet av en definition och en specifik beteckning av sådana produkter skulle emellertid vålla
juridiska problem, och därför måste vi hitta sådana beteckningar som ger korrekt och otvetydig information
till konsumenterna. Jag gläds också över att konstatera det breda stödet för obligatorisk märkning av
näringsvärde på förpackningens framsida och godkännandet av frivilliga system för medlemsstaterna.

Principen om att konsumenterna ska veta vad de äter bör inte bara tillämpas för färdigförpackade livsmedel
utan också för livsmedel som köps över disk eller serveras på restaurang. Jag stöder därför inte de
ändringsförslag som skulle begränsa räckvidden för förslaget till förordning. För övrigt är jag öppen för att
ändra texten om icke-färdigförpackade livsmedel så att enbart information om allergiframkallande ämnen
skulle vara obligatorisk, samtidigt som medlemsstaterna kunde besluta om ytterligare obligatoriska krav för
sådana livsmedel.

Om vi övergår till förslaget om obligatorisk märkning av nanoingredienser godtar jag gärna ändringsförslagen
i princip, även om det krävs en lämplig definition.

När det slutligen gäller frågan om näringsprofiler vill jag påpeka att jag inte kan godta ändringsförslaget om
att stryka eller ändra artikel 4 enligt det sätt som föreslagits, eftersom bestämmelsen skulle undergräva den
befintliga förordningen om påståenden om livsmedel. Vi är medvetna om att flera påståenden är vilseledande
för konsumenterna, då en del påståenden är illa underbyggda medan andra inte ger hela bilden av det aktuella
livsmedlet utan bara framhåller dess positiva aspekter. Det ska också påpekas att påståenden görs uteslutande
på producenternas initiativ i syfte att sälja mer produkter. Vi påtvingar inte någon dessa näringsprofiler. Vi
insisterar på näringsprofiler där producenterna väljer att saluföra sina produkter genom påståenden, så att
konsumenterna kan få en balanserad information om livsmedlena.
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Fastställandet av näringsprofiler innebär inte att de livsmedelsprodukter som tillverkare kan framställa
förbjuds, eller på annat sätt begränsas. Livsmedelstillverkarna kan fortsätta att producera på vilket sätt de än
önskar. Det är emellertid orättvist för våra konsumenter och medborgare att tillåta påståenden som kan
vilseleda dem. För mig handlar det om att tillhandahålla våra medborgare ärlig och uttömmande information
om de produkter som de konsumerar. Vi får inte glömma att förordningen om påståenden antogs till följd
av en ingående debatt bland institutionerna. Förordningens huvudprinciper är fortfarande giltiga och relevanta.
För övrigt betraktar jag införandet av näringsprofiler med öppet sinne och jag är beredd att uttryckligen
överväga vissa undantag när det gäller traditionella livsmedel och basprodukter med en viktig dietetisk roll.

På grundval av detta uppmanar jag er att stödja kommissionens försök att se till att vi får en meningsfull
grundval för att skydda konsumenter och främja innovationer inom livsmedelssektorn.

Tack för er uppmärksamhet. Jag ser nu fram emot en intressant debatt och att få höra era åsikter.

Christel Schaldemose, föredragande för yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. –
(DA) Fru talman! Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har utarbetat ett yttrande med
anledning av Renate Sommers betänkande om livsmedelsmärkning. I vårt arbete i utskottet har det varit
avgörande att se till att konsumenterna får tillgång till lämpliga redskap för att kunna göra hälsosamma och
korrekta val när det gäller livsmedel. I utskottet är vi således eniga om att en livsmedelsmärkning som används
för att vilseleda konsumenterna är fullständigt oacceptabel. Vi är också överens om att konsumenterna ska
tillhandahållas tydlig information genom en korrekt märkning. Givetvis är vi också eniga om att
bestämmelserna ska göra det möjligt för den inre marknaden att fungera så bra som möjligt. Följaktligen är
vi överens om grundprinciperna. När det emellertid gäller detaljerna – frågan om hur detta ska gå till – var
samstämmigheten inom utskottet inte särskilt utbredd, och även inom utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet fanns liknande meningsskiljaktigheter. Detta visar att det här är en svår fråga. Därför vill
jag först och främst uppmana föredraganden att ha i åtanke att livsmedelsinformationen huvudsakligen är
avsedd att utgöra ett verktyg för konsumenterna, och inte ett marknadsföringsverktyg för företagen.

Marc Tarabella, föredragande för yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. – (FR) Fru talman,
herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag är ganska upprörd här där jag står framför er, för jag
kommer att inrikta mig på ändringsförslag 101 som gäller uppgift om ursprungsland eller härkomstort.

Ett ändringsförslag med delad omröstning lades fram på min grupps vägnar för att tydligt skilja mellan dessa
två, eftersom de inte innebär samma sak. I korthet är ursprungsland det land där livsmedlet senast behandlades,
medan härkomstort uppenbarligen är ursprungsplatsen för den obearbetade ingrediensen, särskilt frukt och
grönsaker, vilket också John Dalli påpekade.

Det som är särskilt allvarligt i detta är att parlamentets administration har förkastat ändringsförslaget med
delad omröstning, och inte förmått upplysa mig om vilken artikel i arbetsordningen som ger dem rätt att
göra det. Jag har fått veta att detta är ett standardförfarande. Därför är det här mycket allvarligt, eftersom
beslutet – som jag anser är godtyckligt – uppenbarligen kommer att påverka beslutets innehåll.

Fru talman, jag vill be er att tala med administrationen på mina vägnar och fördöma detta godtyckliga beslut,
samt se till att man inom 24 timmar omprövar och godtar detta vederhäftiga ändringsförslag.

Peter Liese, för PPE-gruppen. – (DE) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Först
och främst vill jag framföra mitt uppriktiga tack till Renate Sommer för hennes hårda och engagerade arbete.
Hon har utsatts för en del obefogad kritik som hon inte förtjänar.

Kritiken fördunklar också det faktum att vi är överens i flera frågor. Vi vill alla ha en bättre märkning av
livsmedelsimitationer. Ost är gjord av mjölk, och om den innehåller andra ingredienser bör den märkas som
”ostimitation” på förpackningens framsida. Vi vill också ha en bindande näringsvärdesmärkning. En sådan
har vi ännu inte. Det är emellertid något som vi alla vill ha. Vi vill också att näringsvärdet ska anges i enheter
som konsumenterna förstår.

När det gäller denna fråga vill jag passa på att dra en vits som berättas här i Tyskland – och kanske även i
andra länder: ”Vad kallas de små djur som syr in kläderna medan de ligger i garderoben? Kalorier.” Ingen i
Europa skulle dra denna vits och hänvisa till kilojoule. Kilojoule har inte gjorts gällande som en enhet. Det
förvirrar människor, och därför behöver det inte anges som obligatorisk information. Kalorier är den enhet
som upplysta konsumenter använder i sina beräkningar. Det finns följaktligen en stor enighet kring detta.
Det finns även meningsskiljaktigheter, till exempel i frågan om näringsprofiler. Vår grupp vill att dessa ska
strykas, eller åtminstone bör det klargöras att baslivsmedel kommer att undantas.
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Det har hållits hetsiga diskussioner om salt i bröd, fransk ost och liknande. Jag vill tacka kommissionsledamot
John Dalli och ordförande José Manuel Barroso för deras försök att ge klarhet i dessa frågor. Det finns
emellertid inget beslut från kollegiet, och följaktligen måste detta klargöras en gång för alla. Jag vill uppmana
er att stödja de ändringsförslag som lagts fram av Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) på
detta område.

Glenis Willmott, för S&D-gruppen. – (EN) Fru talman! Detta förslag har varit ytterst kontroversiellt och är
väldigt komplicerat. Som skuggföredragande för min grupp har mina vägledande principer varit att fråga
vilken information konsumenter vill ha tillgång till när de ska köpa mat till sina familjer, och hur vi på bästa
sätt kan tillhandahålla denna information.

Vår kontinent står inför en fetmaepidemi i en aldrig tidigare skådad skala. Vi äter alltför mycket fett, socker
och salt, och detta bidrar till hjärtsjukdomar, diabetes, ökad risk för cancer, stroke, leversjukdomar och till
och med depression. Att se till att konsumenter lätt kan fastställa näringsvärdet i livsmedel är givetvis inget
magiskt botemedel, men det kommer att göra dem mer medvetna om vilka livsmedel de köper.
Konsumenterna kommer dessutom att kunna jämföra produkter och med en enda blick fastställa det mest
hälsosamma valet, och således ta kontroll över vad de äter.

Jag föreslår att vi ska använda ett färgkodsystem för detta, inte bara för att göra en bedömning om produkten
som helhet, utan också för att informera konsumenterna om produkten de köper innehåller en låg, medelhög
eller hög grad av salt, fett och socker. Detta kan endast tillämpas på sammansatta, förädlade livsmedel som
t.ex. färdiglagade rätter, frukostflingor och alla dessa bekväma livsmedel som tillverkas i industriell skala.
Dessa produkters näringsvärde – som ofta är mycket begränsat – känner konsumenterna sällan till, eller så
har de blivit dåligt informerade om detta.

Jag vill betona att detta inte kan tillämpas på tyskt bröd. Det kan inte tillämpas på smör, ost eller äppeljuice
eller ens på alkohol. Jag har skickat ut ytterligare information via e-post till alla ledamöter, och jag uppmanar
er att läsa detta innan ni bestämmer er, så att ni vet exakt vad som föreslås i stället för att lyssna till vilseledande
information från industrins lobbygrupper eller felaktiga argument från vissa håll här i parlamentet.

Jag vill också uppmana kollegerna att stödja en obligatorisk ursprungslandsmärkning. Det är uppenbart att
konsumenterna har blivit mer medvetna om ursprunget för maten på tallriken och vill ha en uppriktig
livsmedelsmärkning. Detta kommer givetvis inte alltid att vara genomförbart. För enskilda produkter är det
ändå tydligt att livsmedlens jordbruksursprung bör tillhandahållas konsumenterna och detta är genomförbart
till hundra procent. Detta sker redan för nötkött, fisk, färsk frukt och grönsaker. När det gäller ingredienserna
i bearbetade produkter är detta givetvis mer komplicerat, och har därför bara föreslagits för kött, fjäderfä
och fisk när de används som ingredienser i bearbetade livsmedel.

Slutligen talar vi en hel del här i parlamentet om vikten av konsumentval och skydd av allmänhälsan. Nu har
vi chansen att visa att vi är seriösa. Kolleger, handling betyder mer än ord. Jag uppmanar er att stödja mina
förslag.

Gerben-Jan Gerbrandy, för ALDE-gruppen. – (NL) Fru talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för
hans uttalande i början av denna debatt, och även Renate Sommer för hennes arbete som föredragande. Efter
nästan ett år i parlamentet har jag intrycket av att vi tror att vi kan förändra miljontals européers beteende
bara sådär med en enda lagstiftningsakt.

Samma uppfattning genomsyrar förordningen. Vi måste dock inse att inget är så svårt som att förändra
människors beteende, särskilt när det handlar om 500 miljoner människor. Vårt inflytande över detta beteende
via livsmedelsmärkningen kommer således att vara begränsat. Detta innebär inte att jag helt och hållet
avfärdar förordningen genom att reservera mig – absolut inte – men vi måste vara realistiska i fråga om
instrumentets styrka.

Vi måste inse att konsumenterna har rätt till informationen. Oavsett resultatet av denna debatt kommer
konsumenterna dessutom att få mycket mer information efter den andra behandlingen. På lång sikt bör vi
dessutom satsa mer på utbildning, och på att undervisa människor nedifrån och upp om en sund livsstil.

En annan punkt är att debatten i parlamentet gäller direktivets grundläggande mål. Tvingar vi människor att
göra ett hälsosamt val av livsmedel eller ger vi dem möjlighet att själva besluta om vilka livsmedel de ska
välja? Vi i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa anser att människor bör ges information
och att de sedan kan göra sina egna val.
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Slutligen måste vi se till att finna en medelväg när det gäller den mängd information som vi tillhandahåller
människor, eftersom alltför mycket eller alltför lite information aldrig kommer att fungera. Jag anser i och
för sig att vi är inne på rätt spår. Låt oss lita på att de människor som kan rösta på oss också förmår välja rätt
livsmedel i affären om de tillhandahålls korrekt information.

Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen. – Fru talman! Konsumentmakt bygger på att konsumenterna får
information. Om inte vi tvingar företagen att lämna korrekt information kommer konsumenterna heller
inte att få det och då kollapsar hela den inre marknaden. Vi kan inte centralt avgöra vilken information som
är viktig för en viss konsument. Konsumenter har olika krav och vi måste försöka tillgodose så många som
möjligt.

Vi riskerar att springa industrins ärenden om vi inte vill varna konsumenterna för högt kaloriinnehåll, salt,
fett och liknande. Det är inte konstigare att ha en färgkodsvarning för näringsinnehåll än att varna konsumenter
som köper en energislukande bil eller ett energislukande kylskåp.

Vi får inte skjuta upp ursprungsmärkningen genom utredningar, vi måste genomföra detta här och nu!
Djuren och de som vill värna om djurens välfärd kan inte vänta på att få information om djur har transporterats
levande till slakterier långt bort.

Vi får heller inte springa alkoholindustrins ärenden. Alkoholproducenterna kräver ständigt att få bli behandlade
som vanliga livsmedelsföretag, men nu när vi ska reglera livsmedlen då vill de inte vara med längre. Det är
ohederligt. Många konsumenter vet inte att alkohol är kaloriintensivt, att exempelvis ett glas vitt vin innehåller
dubbelt så mycket kalorier som liknande mängd läsk.

När det gäller näringsprofiler tycker jag inte alls som Renate Sommer. Genom dem hämmas företagens
möjligheter att beskriva produkter som nyttiga fast de inte är det. Det anger ramar och begränsar möjligheterna
att bedriva falsk marknadsföring. Jag håller helt och hållet med kommissionen i den frågan.

Så ett par småfrågor på slutet – vi sade tidigt nej till trombin. Det finns andra liknande produkter på marknaden
och Renate Sommer och jag har båda lagt ändringsförslag som ska beskriva dessa på ett korrekt sätt. Jag
hoppas de får stöd. Idag säljer vi korv på marknaden som innehåller stora mängder bindväv och fett, men
ändå kallas för kött. Det har vi chans att rätta till nu. När det gäller äggprodukter och andra animaliska
produkter skulle vi kunna märka dem enligt det system som redan gäller för ägg, alltså ett system där man
kan se under vilka uppfödningsvillkor djuren levt. Det vore ett framsteg.

Struan Stevenson, för ECR-gruppen. – (EN) Fru talman! En av tvistefrågorna i denna debatt har varit den om
ursprungslandsmärkning. Jag anser fullt och fast att konsumenterna har rätt att få information om ursprunget
för de livsmedel de köper och, i synnerhet när det gäller kött, om det har producerats enligt höga
djurskyddsnormer och inte transporterats långa sträckor före slakt. Råmaterialets källa i bearbetade livsmedel
är emellertid oåterkalleligt komplex, eftersom ingredienser väljs utifrån pris, kvalitet och tillgång, och
ursprungsland för ett enskilt köttförädlingsföretag kan variera från dag till dag, och till och med från timme
till timme.

Att ständigt anpassa märkningen skulle medföra högre kostnader och oundvikligen öka förpackningsavfallet.
Dessa extra kostnader skulle tillfalla konsumenterna. Därför anser jag att möjligheten att införa obligatoriska
regler för märkning först bör bli föremål för en konsekvensbedömning, och det gläder mig att
kommissionsledamot John Dalli sade att han stöder detta.

Även om debatten lyfter fram livsmedlens råmaterial eller ingredienser behandlas emellertid inte den slutliga
produktens ursprung. Detta är särskilt viktigt för specifika produkter som t.ex. whisky. Det är fortfarande
möjligt att whiskysorter av låg kvalitet från länder som Indien, Kina och Japan utges för att vara den genuina
varan, genom att etiketterna pryds av foton, bilder eller namn som leder tanken till de traditionella
whiskyproducerande länderna i EU. Detta sker i syfte att öka dessa varors konkurrensfördelar och vilseleda
konsumenterna. Vi måste förebygga detta, och därför uppmanar jag er att stödja ändringsförslag 254.

Kartika Tamara Liotard, för GUE/NGL-gruppen. – (NL) Återigen väcks frågan huruvida EU väljer
livsmedelsindustrin eller konsumenterna. I morgon blir ni tvungna att bekänna färg: tänker ni stödja ett
säkert system för färgkodning på livsmedelsetiketter eller tänker ni förlita er på industrin? Vad mig beträffar
är det politiska valet enkelt. Om ni önskar skydda de kommersiella intressena kommer ni att stödja
livsmedelsindustrins förslag. Om ni vill ha en märkning som ni har bidragit till att utforma, och som anger
om mängden socker, salt eller fett är hög, medelhög eller låg kommer ni att rösta för ett system för färgkodning.
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60 procent av era väljare lider av övervikt, och 25 procent av barnen. 25 procent av befolkningen har
lässvårigheter. Varför anses färgkodning normalt när det gäller energimärkning för exempelvis bostäder,
bilar eller elektroniska varor, men som överlägset beskyddande när det gäller livsmedel? Näringsexperter
och konsumentorganisationer rekommenderar ett enkelt färgkodningssystem för att göra livsmedelsetiketterna
begripliga och för att underlätta för människor att göra sina egna val. Även jag stöder detta.

ORDFÖRANDESKAP: PITTELLA
Vice talman

Giancarlo Scottà, för EFD-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Vi står inför att rösta om ett
förslag till betänkande om information till konsumenterna, men har vi verkligen frågat oss vad konsumenterna
vill ha? Har dessa överväganden gjorts upp bakom slutna dörrar i parlamentet, eller återspeglar de
konsumenternas intressen?

Den senaste undersökningen från kommissionen kanske inte är representativ för det ökade medvetande
som konsumenterna har utvecklat under de senaste åren avseende information om sina livsmedelsval. Inte
bara ursprung utan också ingredienser och andra egenskaper håller på att bli en grundläggande del av
beslutsfattandeprocessen. Är vi medvetna om att de beslut vi fattar i dag kommer att påverka morgondagens
inköp? Borde det inte vara konsumenterna som styr marknaden? Varför inte försöka förstå vad de i själva
verket vill, genom en ny undersökning eller genom att upprätthålla en pågående direkt dialog med
konsumenterna?

Vi måste företräda konsumenterna så gott vi bara kan. Det är därför vi är här, och av de möten som jag har
haft har jag upptäckt att konsumenterna vill bli mer delaktiga. Konsumenterna räknar inte med att
köpprocessen ska kompliceras genom att onödig information anges på etiketterna. De förväntar sig inte
heller ett alltför förenklat, vilseledande alternativ som t.ex. trafikljussystemet, vilket riskerar att ge irrelevant
information som inte behövs för ett upplyst val, och som inte infriar deras behov. Vår strategi bör inte vara
överdrivet beskyddande, utan öppen för dialog.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Herr talman, mina damer och herrar! Jobbik anser att tillhandahållandet av
korrekt information till konsumenterna är av central betydelse. Vi stöder den obligatoriska uppgiften om
ursprungsplats, och vi anser också att det borde vara möjligt att utkräva ansvar inte bara av tillverkaren utan
också av återförsäljaren om bestämmelserna inte efterlevs. Förutom numeriska uppgifter, som ofta är svåra
att uppfatta, anser vi att det är nödvändigt att införa en enhetlig färgkodning som skiljer hälsosamma livsmedel
från ohälsosamma livsmedel. Detta är emellertid inte tillräckligt för att hälsosamma livsmedel ska öka. Det
bör påpekas att multinationella företag är ansvariga för att sprida dessa produkter av dålig kvalitet, som de
kallar livsmedel, över hela Europa.

Det bör påpekas att Cora, Tesco, Auchan, Metro m.fl. är ansvariga för att ha dränkt den ungerska marknaden
med skräp som de kallar livsmedel. Varför i hela världen behövs kinesisk vitlök, kinesiska persikor, brasiliansk
fryst kyckling och cancerframkallande slovakisk barnmat på den ungerska marknaden? Jobbik anser fullt
och fast att småbrukare och ekologiska jordbruk bör stödjas, inte multinationella företag. Detta skulle vara
lösningen för att få ut hälsosamma livsmedel på marknaden.

Pilar Ayuso (PPE) – (ES) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Denna förordning
är av central betydelse för konsumenter och livsmedelsindustri. Det är nämligen allt annat än enkelt att uppnå
en balanserad märkning som rymmer all väsentlig information men inte så mycket så att märkningen
försvåras.

Detta är ett utmärkt betänkande och föredraganden ska gratuleras! Jag instämmer med henne om de viktiga
ämnen som gäller näringsinformation och den kontroversiella frågan om näringsprofiler, särskilt om vi
erinrar oss att kommissionen misslyckades med att uppfylla sitt löfte om att fastställa dessa profiler – samt
villkoren för dess tillämpning – före den 19 januari, enligt vad som anges i förordning (EG) nr 1924/2006.

En fråga som oroar mig är risken för att nationella normer för märkning kommer att gälla samtidigt. Detta
strider mot lagstiftningens ändamål, dvs. harmonisering och avlägsnande av så många hinder som möjligt
för att en genuin inre marknad ska kunna fungera.

När det gäller uppgift om ursprungsland föreskriver rådande lagstiftning att information ska ges om ett
utlämnande av denna uppgift riskerar att vilseleda konsumenterna. Det finns också bestämmelser om att
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det alltid får förekomma frivillig märkning. Att gå längre än så skulle kunna innebära en ekonomisk och
administrativ kostnad för företagen, utan att konsumenterna ges några väsentliga och tydliga fördelar.

När det gäller användningen av olika språk anser jag att kommissionens förslag är anpassat till det befintliga
direktivet, som har fungerat väl och inte vållat problem. Att återuppta denna debatt skulle kunna vara riskfyllt
och onödigt, och orsaka hinder för varors rörlighet.

Nessa Childers (S&D). – (EN) Herr talman! Mer än 60 procent av de vuxna i Irland är överviktiga eller
mycket feta, och liknande siffror återfinns över hela EU. Denna förordning kommer att hjälpa oss att hantera
inte bara denna fetmakris utan också andra hälsoproblem som t.ex. diabetes, stroke och hjärtsjukdomar.
Tyvärr är det nuvarande branschutvecklade märkningssystemet för rekommenderat dagligt intag komplicerat.
Det påstås också vara vilseledande och allmänt missuppfattat.

Livsmedelsmärkning enligt trafikljusmodellen är ett enkelt, allmänt förstått och öppet system som
hälsoorganisationer och konsumentgrupper stöder, och som många hälsomedvetna livsmedelsproducenter
redan frivilligt och framgångsrikt använder. Jag anser också att alkoholproducenter borde märka sina
produkter med uppgift om mängden kalorier och socker på ett liknande sätt. Ingen har ännu gett mig någon
rimlig anledning till varför alkohol borde undantas.

Vi vet alla att livsmedelsindustrin har utövat massiva påtryckningar när det gäller denna lagstiftningsakt. Jag
uppmanar mina ledamotskolleger att motstå dessa påtryckningar och inta en hälsofrämjande hållning genom
att stödja trafikljusmodellen och alkoholmärkningen i morgondagens omröstning.

Corinne Lepage (ALDE). – (FR) Herr talman! I mitt anförande kommer jag att inrikta mig på frågan om
färgkodning. Vi har fått veta att ”den är komplicerad”. Det stämmer inte, utan den förenklar snarare saker
och ting. Vi har fått veta att ”den innebär ett förbud”. Färgkodningen är inget förbud, den utgör i själva verket
en typ av information. Vi har fått veta att ”den behandlar konsumenter som barn” men i det fallet bör vi
också få veta hur det då kommer sig att konsumentorganisationer faktiskt efterfrågar denna färgkodning.

Vi måste vara tydliga, och sluta upp med hyckleriet och förevändningarna. Vi har i själva verket ett val att
göra här mellan att försvara folkhälsan och konsumenterna, eller att böja oss för kraven från
lobbyorganisationerna, som dessutom är mycket kortsiktiga krav eftersom de, utan denna märkning, bara
är relevanta på mycket kort sikt.

Vad mig beträffar, och vad oss beträffar, borde valet vara mycket tydligt. Det är helt uppenbart att vi stöder
denna information till konsumenterna. Informationen efterlyses även från socialförsäkrings- och
hälsomyndigheter i EU, just för att den utgör ett verktyg för att bekämpa fetma och ett antal andra sjukdomar.

Så låt oss inte ge vika! Låt oss förbli väl medvetna om skälen till varför vi är här och varför vi har valts. Vi är
här för att försvara våra medborgare.

Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Herr talman, mina damer och herrar! Om vi är vad vi äter kommer vi i allt
högre grad att bli produkter av industrin. Detta är knutet till det faktum att det blir allt vanligare för människor
att vara överviktiga och biprodukterna av detta, som t.ex. typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, blir
också allt vanligare.

Livsmedelsförpackningarna måste ge tydlig och sanningsenlig information om innehållet. Det tydligaste
sättet att ange livsmedlens allmänna hälsofrämjande egenskaper skulle vara trafikljusmodellen, som till och
med ett barn kan förstå med en enda blick. Om vi inte uppnår detta på EU-nivå borde det åtminstone vara
tillåtet nationellt.

Jag vill också uppmärksamma transfettsyror. Utskottet var för en obligatorisk märkning av industriellt
framställda transfettsyror, och jag hoppas att parlamentet som helhet kommer att följa detta exempel.
Utskottet hade begärt en sammanfattning över studier om transfettsyrornas hälsoeffekter. Enligt denna
sammanfattning finns det så många bevis för att transfettsyrorna har skadliga effekter att det mest självklara
alternativet borde vara att förbjuda dem, så som har skett i Danmark. De borde åtminstone anges på
förpackningens etiketter så att vi får veta vad vi köper när vi till exempel köper kakor, choklad, potatischips
eller glass.

James Nicholson (ECR). – (EN) Herr talman! Först och främst välkomnar jag betänkandet och jag vill
gratulera föredraganden. Hon har arbetat med detta under en lång tid och har definitivt visat sig vara en
mycket kompetent föredragande.
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Låt mig klargöra en sak. Jag stöder helt och hållet ursprungsmärkningen, men jag anser att vi måste vara
mycket tydliga med vad vi menar med detta. Vi måste först och främst se till att människor – konsumenterna
– känner till varifrån produkterna kommer. Sedan måste konsumenterna också få veta klart och tydligt hur
ett livsmedel har bearbetats och hur det har blivit till vad det är. Jag håller med föredraganden om detta, men
här anser jag att vi alltför tidigt riskerar att gå alltför långt.

Detta är en process, en första behandling. Låt oss vara ärliga om detta, eftersom vi flera gånger kommer att
återvända till denna fråga. Jag vill se att vi går framåt med viss försiktighet, men låt oss få ordning på
märkningen. Jag vill inte att vi i EU ska överreglera så att vi hamnar i ett läge där inte ens vi i EU vet var varorna
kommer från. Vi löper stor risk att reglera oss själva bort från marknaden. Vi måste kontrollera detta och få
en ordning på märkningen, och jag stöder den helt och hållet. Jag anser att vi borde utnyttja tiden mellan
den första och den andra behandlingen till att genomföra en konsekvensbedömning för att undersöka vilka
kostnaderna och konsekvenserna skulle bli av denna märkning, för på lång sikt är det vad som krävs.

Diane Dodds (NI). – (EN) Herr talman! Jag tror inte att någon här i parlamentet skulle ha invändningar mot
att konsumenter vill ha och behöver livsmedel som är säkra, spårbara och hälsosamma, och ingen kan heller
påstå att det inte finns ett behov av en noggrann och ärlig märkning av livsmedel. Vi måste dock vara försiktiga
så att vi inte skapar ett informationsöverflöd inom något märkningssystem. Alltför mycket obegriplig
information kommer att leda till att konsumenterna ignorerar den väsentliga informationen och betonar
information som inte har något egentligt värde. Därför bör lättillgänglig och värdefull information vara
huvudkriterier i ett märkningssystem.

Jag och mina kolleger stöder en ursprungslandsmärkning. Jag anser att det är viktigt att vi vet varifrån våra
livsmedel kommer. De jordbruks- och fiskeindustrier och -samhällen som finns företrädda här i parlamentet
producerar livsmedel i enlighet med mycket stränga bestämmelser. Ändå importeras 60 procent av den fisk
vi äter i EU, och denna fisk är nästan aldrig odlad enligt samma stränga miljö- och regelmässiga system. Vi
måste se till att våra system skapar rättvisa konkurrensvillkor för våra samhällen och industrier.

I Nordirland är livsmedelsindustrin ytterst viktig, och återigen vill jag vädja om att vi inte ska straffa denna
industri med onödig byråkrati och pedanteri.

Françoise Grossetête (PPE). – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag
vill framhålla två specifika punkter. Den första gäller näringsprofiler. Jag är emot att de stryks, och jag vill
påminna er om att dessa utarbetades med enda syfte att fastställa om ett livsmedel kan förses med ett
hälsopåstående. Syftet är i själva verket att undvika att konsumenter vilseleds genom hälsopåståenden som
ibland anges på livsmedel som ofta innehåller höga mängder fett, salt och socker. Därför vill jag göra gällande
att vi bör förkasta ändringsförslaget om att stryka näringsprofiler, dvs. de profiler som vi godkände 2006.

Jag vill också uppmärksamma er på den risk som är förbunden med ändringsförslag 205, där man föreslår
att märka kött som kommer från djur som har slaktats rituellt. Det finns en risk att detta skulle stigmatisera
vissa religiösa grupper, eftersom denna typ av märkning skulle skapa en ogrundad misstro bland vissa
konsumenter. Jag vill påminna er om att en del köttprodukter som är fullkomligt lämpliga för konsumtion
säljs på den ordinarie marknaden, eftersom de inte kan konsumeras av troende personer på grund av religiösa
skäl. Detta kött kommer dessutom från certifierade slakthus, som till fullo uppfyller hälsokriterierna.

De ekonomiska konsekvenserna skulle därför bli betydande, och ett antal rituella slakthus skulle hotas av
konkurs, vilket skulle äventyra uppehället för små, lokala jordbrukare. Jag anser att vi behöver en rejäl portion
sunt förnuft när det gäller märkningen, så att konsumenterna får korrekt information. Vad viktigare är, jag
anser att färgkodningen också kommer att få stigmatiserande effekter. Jag anser inte att detta är rätt lösning
ännu.

Andres Perello Rodriguez (S&D). – (ES) Herr talman! De tusen ändringsförslag från utskottet som vi ser
i parlamentet är det bästa beviset på vår goodwill. Men likaväl som goodwill anser jag att vi måste vara
praktiska när det gäller märkning av livsmedel ifall vi inte önskar en motsatt effekt, det vill säga att förvirra
konsumenter snarare än att informera dem.

Det handlar om att varna, inte förklara. Det handlar om att informera om vad de kan äta och i vilka kvantiteter
de kan äta det. Är märkning av fett, socker och transfetter nödvändig? Ja, verkligen. Är det nödvändigt med
märkning av produkter som påverkar kolesterolvärden, och substanser som påverkar övervikt och människors
hälsa? Det är det. Men genom att inkludera vissa typer av information, även om de är mycket informativa,
finns risk för förvirring kring vissa livsmedel, till exempel i fråga om ursprung, eller som när det gäller kött,
var djuret har avlats, transporterats, fötts upp och slaktats.
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Det är upp till oss att arbeta för att den här förordningen fungerar harmonierande och blir informativ för
konsumenterna. Om inte så riskerar den att orsaka större förvirring, som i stället för högre hälsonivåer
kommer att leda till högre nivåer av förvirring.

Därför föreslår jag att vi för vissa livsmedel tillämpar ett dagligt rekommenderat intag i stället för
trafikljusmodellen. Det gör det tydligt att ifall man äter en viss mängd, eller två gånger så mycket av en viss
produkt, så kommer man att bli överviktig, och bör därför bara äta en portion. Några av oss föreslår ett
maximalt dagligt rekommenderat intag i stället för olika slags koder, för att undvika att förvirra konsumenterna
ytterligare.

Chris Davies (ALDE). – (ES) Herr talman! Vad kan vara enklare än att etablera regler för hur konsumenter
ska informeras? Men olika tolkningar och tillämpningar i olika länder samt konkurrerande kommersiella
intressen har lett till stor komplexitet.

Personligen kommer jag att rösta för trafikljusmodellen, märkning av ursprungsland och mer information
om alkoholhaltiga drycker. Men tidigare erfarenhet antyder att det fortfarande finns gott om utrymme för
förvirring. I sitt inledande anförande hänvisade kommissionsledamoten till förordningen om krav på
hälsopåståenden på livsmedel. Som svar på en parlamentsfråga som han just ställde till mig, sade han att 44
000 ansökningar om hälsopåståenden har gjorts av företag. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
är helt översvämmad och kommissionen har ännu inte besvarat en enda av dessa ansökningar.

Kommissionen själv bryter nu mot EU-lagstiftningen, så det här är en enda röra. Kommissionsledamoten
vill kanske använda sin slutkommentar till att tala om för oss hur vi ska ta oss ur det här.

Emma McClarkin (ECR). – (EN) Herr talman! Principen att bistå med mer och bättre
näringsvärdesinformation till konsumenter har dominerat det här betänkandet och är ett lovvärt mål. Under
betänkandets gång genom parlamentet har jag emellertid haft upplysande diskussioner om teckenstorleken
på text på tuggummipaket, huruvida kyckling faktiskt är kött och ifall chokladen Twix klassas som en portion
eller två. Vi har glömt vad som är viktigt och nödvändigt för konsumenten.

Trafikljusmodellen för märkning av livsmedel överförenklar näringsprofiler och gör den mest grundläggande
information vag och abstrakt. Det har en direkt påverkan på konsumenternas utbud och har en
oproportionerligt negativ inverkan på basvaror. Liksom andra ledamöter har varit snabba att påpeka, ger
trafikljusmodellen en allt för subjektiv bedömning av livsmedel och den komplexa näringssammansättningen
i mat, dess plats i kosten kan inte reduceras till en simpel färg.

Konsumenter vill ha information om varifrån deras mat kommer och vad som finns i den, särskilt när det
gäller allergiframkallande ämnen, för att kunna göra det bästa valet av livsmedel. Jag anser att de är tillräckligt
intelligenta för att göra det. De vill inte få dikterat för sig vilken mat de kan äta och inte.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) När det gäller den gemensamma inre marknaden är frågan om harmoniering
av märkningssystem och ömsesidigt erkännande av livsmedel mycket viktig. Nationell lagstiftning och
existerande EU-lagstiftning kring livsmedel som tolkas på olika sätt av olika medlemsstater, ger i nuläget
upphov till svårigheter för handel och varuflöde, samt skapar konkurrensproblem.

Jag oroas av bestämmelserna om skyldigheten att tillhandahålla information om ursprungsland för produkter
i vissa kategorier. I min mening är detta uttryck för medlemsstaternas protektionistiska attityder vilket
kontrasterar med idén om en gemensam marknad som eliminerar grundläggande hinder och försvårar
rörlighet av varor. Därför anser jag att ursprungsmärkning av produkter ska lämnas utifrån
frivillighetsprincipen, och i de fall där avsaknaden av sådan information kan vilseleda konsumenter i fråga
om produktens verkliga ursprung. Jag anser att en sådan hållning är balanserad, både för konsumenternas
bästa och utifrån livsmedelsproducenternas perspektiv.

Under den här debatten om kommissionens förordning och Renate Sommers betänkande, har frågan om
en balanserad kost och EU-invånarnas matvanor tagits upp flera gånger. Jag anser att märkning av livsmedel
bara är en av flera aspekter för att informera konsumenter om hälsosam kost. Den kan öka allmänhetens
kunskap i fråga om hälsosamt leverne, till exempel genom kampanjer och utbildning, men den kan inte
utgöra ett alternativ till den kunskapen. Därför är jag mot införandet av färgkodning av livsmedel som kan
få permanenta konsekvenser för människors matvanor.

I vårt samhälle kan, och får vi inte införa lagstiftning som bygger på att medborgare inte är ansvariga för sina
egna handlingar och val.
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Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Herr talman, kommissionsledamot! Politikernas och parlamentets uppgift
ska vara att ytterligare förbättra européernas livskvalitet. Det inbegriper en hälsosam miljö och ordentlig
mat. För att kunna äta hälsosamt behöver jag som konsument den här informationen.

Vi behöver omgående en genomförbar, obligatorisk märkning av ursprungsland så att konsumenter kan ta
informerade beslut om vilken mat de köper från vilken region. Å andra sidan behöver vi även näringsprofiler
eftersom det bara är dessa som kan garantera att konsumenterna inte vilseleds i fråga om ett livsmedel är
hälsosamt och dess ingredienser verkligen bidrar till god hälsa och en bra diet.

Utöver detta behöver vi verkligen förtydliganden och utbildning på näringsområdet. Det innefattar
hälsosamma livsmedel från en hälsosam miljö liksom en erforderlig mängd motion.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Herr talman! Det är inte varje dag vi debatterar lagstiftning som är
föremål för ett så intensivt intresse från vår valmanskår. Det är ett välkänt faktum att en tydlig märkning av
livsmedel influerar konsumenternas beslut och dessutom uppmuntrar producenterna att främja hälsosam
mat.

En fråga som har tagits upp i lagstiftningsprocessen och i vår debatt handlar om ursprungsmärkning. Märkning
måste ange ett livsmedels produktionsland, vilket gäller även bearbetade livsmedel. I det senare fallet kommer
det säkerligen att vara svårare, men jag tycker att det verkar vara en bra idé att ange huvudingrediensens
ursprungsland i bearbetade livsmedel.

Lika viktig är information om innehåll i alkoholhaltiga drycker. Jag delar åsikten om att information om
ingredienser och näringsvärden för alkoholhaltiga drycker ska finnas på förpackningen. Konsumenten har
rätt att veta ifall vodkan denne köper är gjord av säd, potatis eller kanske bananer. Ingen här i kammaren
ifrågasätter behovet av förändring och införandet av en mer omfattande lagstiftning. Jag hoppas att vi alla
är överens om att det här bör vara ett steg i linje med europeiska konsumenters förväntningar, samtidigt
som man även tar hänsyn till små och medelstora företag i livsmedelsbranschen.

Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Som vi vet har parlamentet blivit ombett
att presentera sin slutliga hållning om livsmedelsinformation till konsumenter.

Jag ska börja med att säga att det här onekligen har varit en svår, lång och kontroversiell lagstiftningsprocess,
som inte hade kunnat göras kortare. Målet är att harmonisera europeisk livsmedelslagstiftning genom
regleringar som ska ge konsumenterna tydlig information, och på så sätt förhindra att de vilseleds eller gör
val som till och med kan vara skadliga för deras hälsa.

Betänkandet av Renate Sommers, som ska ha tack för sitt arbete med att sammanföra en mängd krav, syftar
till att tillhandahålla en lösning på kontroverserna och skillnaderna mellan medlemsstaternas olika system
för konsumentinformation. Det är ingen slump att nationella regler fortfarande skiljer sig åt när det gäller
beskrivningar av livsmedel, vilket skapar ett system som skiljer sig från ett land till ett annat samt underblåser
orättvis konkurrens till nackdel för potentiella konsumenter. Grundat på kommissionens förslag görs därför
ett försök att förnya den nuvarande lagstiftningen genom att involvera både livsmedelsindustrin och
konsumenterna. Samtidigt tvingar betänkandet den europeiska livsmedelsindustrin att skapa klarhet kring
obligatorisk märkning, och även för märkning av näringsvärde i livsmedel.

På en globaliserad marknad kan inte EU undgå behovet av att anpassa och förnya livsmedelslagstiftning för
att bland annat skydda livsmedelshandeln och för att trygga den från en allt mer påträngande och okontrollerad
internationell konkurrens. Det är ingen nyhet att vi hör allt mer om farorna med livsmedel som i hemlighet
har beskrivningar och innehållsförteckningar som ofta inte lever upp till näringskraven men trots det säljs
som produkter som är bra för hälsan.

José Manuel Fernandes (PPE). – (PT) Herr talman! Märkning av livsmedel är nödvändig för att garantera
livsmedelssäkerhet. Jag förespråkar tydlig information till konsumenterna men samtidigt mindre byråkrati,
förenklande av regleringar, större rättslig säkerhet och ökad konkurrens i livsmedelsbranschen, utan att
glömma de små företagen.

Lantbrukares direktförsäljning kan inte omfattas av den här förordningen, inte heller lokala och småskaliga
produkter. Sådana produkter garanterar mångfald och bevarar våra djupaste rötter. Konsumenter måste
informeras utan att deras valmöjligheter äventyras eller att våra regionala produkter stigmatiseras.

Kommissionens förslag är överdrivet beskyddande eftersom det försöker att fösa konsumenterna i en viss
rikting i stället för att informera dem. Vissa vill bestämma vad vi ska äta, andra vill tala om för oss vilka

23Europaparlamentets överläggningarSV15-06-2010



maträtter vi kan äta och inte. Jag kan försäkra er om att portugiserna, särskilt de från regionen Minho, aldrig
kommer att sluta äta pica no chão eller arroz de cabidela, inte heller caldo verde och cozido à portugesa
ackompanjerad av en god lokal efterrätt och ett glas vinho verde tinto.

Jag välkomnar därför ändringsförslagen, justeringarna och föredragandens arbete. Jag samtycker till hennes
åsikt och betänkande och jag förespråkar medvetna och välinformerade konsumenter, men det ska vara
deras egna ansvar att bestämma vad de äter.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Herr talman! Vi talar om livsmedelsinformation till konsumenter. I
egenskap av parlamentsledamöter får vi mycket information om många ämnen, men det är inte så mycket
själva informationen som vad vi gör med den som är viktigt.

Jag vill ta upp två punkter i betänkandet. En är ursprungsland. Vi har märkning av ursprungsland för
nötboskap. EU hade kanske inte valt att införa den, men en kris tvingade oss att göra det. Det verkar ha
fungerat mycket effektivt och bra. Jag stöder idén om att det, särskilt för köttprodukter, finns ett behov av
information om ursprungsland så att konsumenterna vet varifrån deras mat kommer.

Låt mig gå vidare till min andra punkt, en fråga där jag skulle ge gult ljus. Jag har läst om trafikljusmodellen
och rekommenderade dagliga intag och jag har försökt att noggrant analysera den här informationen. Jag
har en rad saker att säga. Vi har hälsovarningar på cigarettpaket. Jag röker inte och jag tycker att varningarna
är underbara och jag tänker inte röka. De som röker fortsätter att göra det trots all märkning med alarmerande
varningar. Får jag påpeka att märkning inte kommer att göra dig smalare eller minska din övervikt. Vi behöver
en mycket djupare diskussion om det här problemet. Vi borde förbjuda hissar och bilar för att få mer motion,
men det är knappast ett alternativ.

Jag är glad över att detta är den första behandlingen av betänkandet. Jag anser att frågorna är för komplicerade
för att lösa på det här stadiet. Vi behöver en djupare diskussion och måste kunna bidra med något som bättre
överensstämmer med betänkandets rubrik ”Livsmedelsinformation till konsumenterna”.

Herbert Dorfmann (PPE). – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka föredraganden. Effektiv
märkning av livsmedel är mycket viktig. Konsumenterna behöver veta vad de äter, och de behöver få reda
på det under den korta tid de är i mataffären och handlar. Den informationen måste emellertid ges på ett sätt
som det inte kräver en examen i livsmedelsteknik för att förstå. Målgruppen för denna information ser rätt
annorlunda ut, det handlar inte om de som redan har utmärkt kunskap om hur hälsosamma olika livsmedel
är.

Jag anser att en fråga är särskilt viktig, och det är frågan om traditionellt producerade livsmedel, särskilt de
som tillverkas och säljs direkt av lantbrukare. Innehållet i dessa produkter är sällan standardiserade, jag tänker
till exempel på sylt och saft, och det är helt enkelt omöjligt att ange information om till exempel precist
sockerinnehåll eller precisa kalorivärden.

På senare år har vi arbetat mycket för att minska transportavstånd mellan lantbrukare och konsumenter och
i dag är faktorer som lantbruksliv och bondens marknad mycket viktiga för helhetsbilden av lantbrukare
och jordbruk. Vi har också spenderat EU-pengar på att gynna sådana inslag i vårt program för
landsbygdsutveckling. Dessutom finns det ofta en direktrelation mellan lantbrukare och köpare i den sortens
försäljning, som ofta är viktigare än märkning. Jag uppmanar er att stödja dessa ändringsförslag som syftar
till att få fram en förnuftig lösning för den här produktkategorin.

Richard Seeber (PPE). – (DE) Herr talman, kommissionsledamot! Det råder ingen tvivel om att vi har
hälsoproblem i EU, inte heller att konsumenternas intressen måste prioriteras eller att livsmedel, till skillnad
från andra varor, är något som vi konsumerar och stoppar i våra kroppar. Det är således uppenbart att vi
måste ta särskild hänsyn i fråga om livsmedel och märkning av dessa, och att försiktighetsprincipen måste
gälla, såsom fastställt i fördraget.

Det är emellertid naivt att tro att vi kan lösa dessa problem med livsmedelsmörkning. Se på Förenta staterna,
där finns många överviktiga människor trots att landet har en mycket sträng märkning av livsmedel. Vi
behöver därför ta särskild hänsyn till hur vi ska hantera det här problemet i Europa.

Jag tror således inte att den föreslagna trafikljusmodellen kommer att bidra till att vi uppnår våra mål eftersom
den orsakar mer förvirring än vad den tillför information. För det andra anser jag också att systemet med
dagligt rekommenderat intag som också har föreslagits, har god potential att förse kunskapssökande
konsumenter med information som de kommer att finna användbar för att göra goda val.
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För det tredje anser jag att märkning av ursprungsland är särskilt viktig för livsmedel. De flesta konsumenter
vill veta varifrån deras mat kommer och var den är tillverkad. För det fjärde anser jag att hälsoinformation
måste vara vetenskapligt baserad om den ska kunna influera konsumenternas val.

Jag har en slutlig förfrågan till kommissionsledamoten, vi väntar fortfarande på kommissionens förslag om
finansieringen av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Det är den enda myndigheten som inte
tar betalt för sin verksamhet. Kan ni vänligen tala om för oss när vi kan förvänta oss information om detta.

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Herr talman! Dagens goda nyhet är att en ny lagstiftning ska förse oss med
en enhetlig, obligatorisk märkning per 100 gram, vilket underlättar jämförelser. Näringsvärdesdeklarationer
förser konsumenterna med den information de behöver för att göra ett upplyst val.

Den modell jag har i åtanke betonar den ansvarsfulla konsumenten som vet vad han köper.
Livsmedelsimitationer vilseleder avsiktligen konsumenter. Ostimitation, skinkimitation och vaniljyoghurt
som inte innehåller någon vanilj alls, det är bara några exempel. Alla dessa livsmedelsimitationer måste
märkas som sådana. Jag är glad över att vi kommer att skicka en tydlig signal till rådet imorgon och att vi
alla är överens om att vi behöver bättre märkning.

Jag anser att uppgiften är att informera, men vi bör låta konsumenterna bestämma själva. Därför är jag mot
trafikljusmodellen. Det finns ingen ohälsosam mat, bara ohälsosam, obalanserad kosthållning.
Trafikljusmodellen är vilseledande. Jag stöder märkning av livsmedel enligt modellen för rekommenderat
dagligt intag och är glad över att vi i morgon troligen kommer att rösta för ett närmande av den.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Konsumenter måste veta vad de äter. Därför stöder de ungerska
partierna helt det kombinerade märkningssystemet med färgkoder. Även Ungerns konsumentskyddsförening
stöder det systemet helhjärtat. Den kombinerade färgkodsmärkningen är ett utmärkt, lättförståeligt och
entydigt system. Det tillhandahåller autentisk information och kommer att hjälpa konsumenten att välja
hälsosammare livsmedel. Men för att eliminera oron kring konsumtion av traditionella produkter
rekommenderar vi bara det här märkningssystemet för vissa produktkategorier. Vi stöder också att
ursprungsland anges i så stor omfattning som möjligt. Vi måste bekräfta den här förordningen som kräver
märkning av ursprungsland av produkter som innehåller en ingrediens, till exempel frukt, grönsaker, kött,
fisk och andra livsmedel.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Likväl som det är en prioritering för
parlamentet att garantera att konsumenter har tillgång till säkra livsmedel vars ursprung enkelt kan spåras,
är det en lika stor prioritering att tillhandahålla livsmedelsinformation med hjälp av ordentliga
märkningssystem. Ett införande av tydlig, intelligent märkning av livsmedel är ett steg i den riktningen och
kan faktiskt influera konsumenternas val genom att uppmuntra dem att köpa hälsosammare produkter från
en garanterad källa.

Av denna anledning vill jag be ledamöterna att noga undersöka ändringsförslag 351, som har undertecknats
av fyrtio ledamöter och kräver att konsumenter inte bara ska få information om de råvaror som används i
vissa obearbetade jordbruksprodukter på våra matbord, men även om råvaror som används i bearbetade
produkter som innehåller en ingrediens. Det vill säga de jordbruksprodukter som dessutom innehåller en
tillsats.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Herr talman! Jag skulle vilja ta upp två punkter i förordningen. I morgon
måste vi rösta för obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel, vilken redan existerar för en rad produkter.
Inte bara för fisk, frukt och grönsaker utan även för obearbetat nötkött, och den sortens märkning har funnits
sedan krisen med galnakosjukan.

Vi måste också se till att denna EU-förordning skyddar investeringar i de många små och medelstora innovativa
företag som skapar sysselsättning. Därför måste vi göra oss av med alla de lagförslag som utöver att inte
fungera, till exempel näringsprofiler som nämns i artikel 14, även uppenbart kommer att vara ett slöseri
med tid och pengar för entreprenörer.

Jag skulle mycket snabbt vilja avsluta med en fråga till kommissionsledamot John Dalli. Jag skulle vilja höra
hans åsikt om kommissionens ändringsförslag 205, som Françoise Grossetête utförligt behandlat, vilket
skulle kunna innebära införandet av märkning av djur som har slaktats rituellt. Så som redan nämnts skulle
det stigmatisera dessa produkter utan anledning och vara särskilt kontraproduktivt för denna bransch. Jag
skulle vilja veta hur kommissionen förhåller sig i denna mycket viktiga fråga.
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Anna Rosbach (EFD). – (DA) Herr talman! Jag är den europeiska konsumenten och jag vill veta vad jag äter.
I mitt land kan jag förstås läsa varifrån min sallat, mitt kött och min ost kommer ifrån. Vi konsumenter har
rätt till en tydlig översikt av innehållet i de livsmedel vi köper, utan att behöva vara utbildade kemister eller
dietister. Vi välkomnar att näringsdeklarationer per 100 gram eller 100 milliliter ska finnas på en förpacknings
framsida, eftersom statistik visar att det är den informationen som konsumenter söker. Vi får inte förvirra
konsumenterna med allt för många märkningssystem, och inte heller ödelägga den regionala mångfalden i
livsmedelsproducerande områden genom att införa ett detaljerat märkningssystem för icke-färdigförpackade
livsmedel. Vi får inte heller skapa hinder för de många små och medelstora företag som utgör
livsmedelsindustrin. Det skulle kosta tusentals jobb över hela Europa och vi har inte råd att tillåta det.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Herr talman! Min vision är att vi ska stärka konsumenternas makt genom
tydlig, enkel och begriplig information om maten, utan att de små producenterna för den skull belastas med
mer byråkrati. Därför är jag emot alla former av vilseledande märkningar och förfalskningar. Jag är emot
trafikljusmärkningen eftersom den skrämmer människor och inte respekterar att vi alla har olika hälsokrav
och livsstil. Jag är av samma skäl emot märkning om obligatoriskt dagligt intag.

Jag är för ursprungsmärkning av kött. Kommissionen får ta fram förslag på praktiska lösningar som kan
utvärderas och som vi sedan kan ta ställning till.

Vi har två alternativ som står mot varandra: antingen att politiker toppstyr med pekpinnar och bestämmer
vad vi ska äta eller att vi får ökad valfrihet och rätt till mer information. Jag är för en näringsprofilmärkning
som grundas på forskning och som är flexibel. Livsmedelsbranschen måste ta sitt ansvar, göra en självsanering
och arbeta emot företeelser som orsakar sämre livsmedel. Maten är en hälsofråga och det är viktigt att inse.
Vi måste arbeta tillsammans för bättre livsmedel.

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Herr talman! Även jag stöder färgmärkning, men jag skulle vilja belysa en
annan fråga. Varje timme förvandlas tropisk skog motsvarande trehundra fotbollsplaner till palmplantager
för att förse oss med palmolja som används för att producera livsmedel till våra hyllor. Denna information
döljs emellertid för våra medborgare.

Jag uppmanar kammaren att rösta för ändringsförslag 263 där det står att det ska vara obligatoriskt att
deklarera palmolja i de livsmedel som våra medborgare hittar i mataffärernas hyllor, så att våra medborgare
inte oavsiktligt finansierar global avskogning, minskning av den biologiska mångfalden och klimatförändring.

När vi röstar i kammaren i morgon, beslutar vi om medborgarna kan axla ett miljöansvar för de livsmedel
de väljer eller ifall de utan att veta om det ska finansiera företag som förstör miljön och vår gemensamma
framtid.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Herr talman! Tre miljoner skolbarn är överviktiga och antalet ökar med
ytterligare 85 000 per år. Att vara överviktig leder till en rad kroniska sjukdomar och därför är det så viktigt
vad vi äter för mat. Vi är med andra ord vad vi äter. Det ligger i konsumenternas intresse att vi har tydlig,
lättfattlig märkning av livsmedel som hänvisar till vissa ingredienser. Jag välkomnar därför idén om att förse
alla konsumenter med en enkel översikt av hur mycket fett, socker och salt en produkt innehåller. Det som
däremot inte alls hör hemma i den här förordningen är skyldigheten att ange ursprung för ingredienserna i
en produkt. Det är därför viktigt att någon tar på sig ansvaret för ursprunget av de ingredienser som ingår i
en färdig produkt. I detta sammanhang, i detta känsliga marknadssegment, är det även viktigt att det finns
sanktioner mot de som avsiktligt vilseleder konsumenter och förser produkter med falska uppgifter om
innehållet.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Herr talman! I dag talar vi om information, och den kan spridas över hela världen
med ett knapptryck. Det råder ingen brist på information, det som däremot saknas är tydlig, kortfattad och
välvald information.

En sak är säker, märkning av livsmedel är inte en bruksanvisning till god kosthållning. Kunskap om kostvanor
måste förmedlas i familjen, skolan och samhället. Alla behöver grundläggande kunskaper för att kunna
använda sig av märkningen för att komponera en egen hälsosam diet. Dagliga rekommenderade intag,
näringsprofiler och hälsopåståenden är inte nödvändiga i märkningen. Färgkoder som enligt trafikljusmodellen
kan vara både röda och gröna samtidigt, eftersom mycket socker och lite fett inte är ömsesidigt uteslutande,
hjälper inte konsumenterna.

Märkning av ursprungsregion är inte längre ändamålsenligt i vår värld. Vårt mejeri i Eifel köper in mjölk från
Tyskland, Belgien och Luxemburg. Så vilket är ostens ursprungsland? Givetvis måste vi agera så att
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konsumenterna inte blir vilseledda. Av märkningen måste det framgå vad som finns i produkten, utan risk
för missförstånd. En ostimitation måste gå att känna igen och vara tydligt märkt som sådan. En
livsmedelstillsats, en sammanfogad bit kött, får inte säljas som skinka i delikatessdisken. Jag uppmanar er
att stödja föredragandens betänkande.

Edite Estrela (S&D). – (PT) Herr talman! Bra märkning av livsmedel är nödvändig. Information om ursprung
är viktig, likaså information om nivåer av fett, socker och salt. För att vara effektiv måste informationen
därför vara tydlig och tillgänglig och bara innehålla nödvändiga fakta. Det betyder emellertid inte att vissa
traditionella produkter, som i vissa europeiska regioner är ett kulturellt uttryck, inte kan eller bör vara
undantagna det kravet.

När det gäller vin anser jag att det bör undantas kravet av två anledningar. Till att börja med är det en speciell
produkt som redan omfattas av en särskild förordning. Vin innehåller inte fett eller socker utan alkohol vars
alkoholhalt redan anges i märkningen. Dessutom rekommenderas rödvin till och med av
Världshälsoorganisationen. För det andra skulle den nya märkningen vara skadlig för en ekonomisk sektor
som redan har stora svårigheter.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Vi behöver inte vara rädda för att
ursprungsmärka produkterna som vi, våra familjer och medborgare konsumerar.

Konsumenterna, som måste garanteras total valfrihet, har rätt att veta vad för produkter de köper, vad dessa
innehåller och var de kommer ifrån. Det ger dem de nödvändiga redskapen för att fatta rationella beslut om
kosthållning och konsumtion. I det avseendet är ett välinformerad köp ett första steg mot en hälsosam,
balanserad kosthållning som hjälper människor att värna om sin hälsa.

Vi är medvetna om att många företag av ekonomiska eller praktiska skäl skulle föredra att utelämna sådan
information ur sin märkning, men det kan inte accepteras av lagstiftarna som uteslutande måste handla i
EU-medborgarnas intresse.

Effektiv märkning ska inte göra diskriminerande bedömningar mellan bra mat och dålig mat, men kan förse
konsumenterna med verktyg för att hjälpa dem att ta självständiga, välinformerade beslut.

Lega Nord har alltid kämpat för att skydda kvalitetsprodukter som odlas lokalt om så är möjligt, eftersom
vi anser att en god och hälsosam kosthållning är nyckeln till förbättrad hälsa och livskvalitet.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Frågan om färgkodning verkar vara den hetaste punkten i dagens
debatt. Idén kan verka tilltalande men metoden är definitivt inte effektiv och till och med farlig.

Gud förbjude att man säger att det inte är en prioritet att förse konsumenterna med korrekt information och
vidta åtgärder mot kostrelaterade sjukdomar. Jag anser emellertid att vi inte får demonisera vissa livsmedel.
Det finns ingen bra mat eller dålig mat, bara överkonsumtion av mat. Många traditionella europeiska produkter
riskerar att undvikas av konsumenterna eller förändras av producenterna, vilket skulle få allvarliga
konsekvenser för livsmedelsindustrin.

Jag vill avsluta med att betona att vi delar Françoise Grosstêtes åsikt om kött från rituell slakt och Herbert
Dorfmanns åsikt om egentillverkade produkter, som också är en viktigt tradition i Europa. Sist men inte
minst, stöder jag ändringsförslag 351 som nämndes av Giovanni La Via.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Först vill jag välkomna föredragande Renate Sommers arbete, som i arbetet
med betänkandet har fokuserat på att förbättra kommissionens direktiv. Jag är övertygad om att vi måste
fokusera mer på användbarheten när vi anger näringsvärde för livsmedel. Nödvändiga data måste uppges i
jämförbara värden och får inte förvirras med symboler och tecken.

Vi måste även betona tydlighet. Den viktigaste informationen ska anges på framsidan så att den är tydlig vid
första anblicken. Tilläggsinformation om ingredienser kan även anges på en annan sida av produkten.

Vi måste även betona objektivitet. Leverantörer måste vara ansvariga för riktigheten i informationen på
produkterna, även under hot om sanktioner. En annan aspekt som vi måste övervaka är informationens
läsbarhet. Storleken och tjockleken på texten som nämns i kommissionens förslag är inte tillräckligt. Den
viktigaste informationen måste vara tydlig för konsumenten vid första anblicken.

Vad gäller ursprungsmärkning ser jag en rad olösta frågor. Slutproducenter köper ofta halvfabrikat utifrån
marknadspris och växlar mellan olika leverantörer i olika länder, och dessa råvaror blandas sedan i
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slutprodukten. Jag talar om produkter som salami eller korv. I sådana fall kommer det att vara svårt att ange
ursprungsland.

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Herr talman, kommissionsledamot! Det här är en oerhört viktig
konsumentskyddsfråga. En nyligen genomförd undersökning visar att EU:s medborgare anser att situationen
för livsmedelssäkerhet har försämrats under de senaste tio åren, och en konsument av tre litar fortfarande
inte på produkternas kvalitet. Därför är det absolut nödvändigt att uppdatera, förenkla och förtydliga märkning
av livsmedel i EU för att garantera konsumenterna bättre skydd.

Tillåt mig att ta upp två punkter. Vi är för färgkodning förutsatt att denna även innehåller näringsvärden
som anges i procentsats. Dessutom är jag mot den obligatoriska märkningen med näringsvärde av vin och
spritdrycker. Vi skulle vilja se att en förordning som omfattar vin och spritdrycker utarbetas under de
kommande tre åren, i stället för de kommande fem åren som kommissionen har föreslagit.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Jag vill tacka min kollega Renate Sommer för hennes krävande och gedigna
arbete med betänkandet om detta förslag till förordning. Det är en mycket viktig rättslig standard, särskilt i
fråga om européernas hälsa som är första prioritet. I dag råder det ingen tvekan om att många sjukdomar
och livsstilsrelaterade tillstånd är kopplade till dålig kosthållning och därför måste vi närma oss problemet
utifrån en begreppsmässig grund.

Jag vill betona att konsumenter måste få klar och tydlig information om en produkts näringsvärde, men
sedan måste de ta sina egna beslut. Vårt mål är att tala om för konsumenterna hur det är, inte hur det borde
vara. Jag anser därför att trafikljusmärkningen är ytlig och olämplig. Eftersom 80 procent av jordbrukets
livsmedelsproducenter fortfarande är små eller medelstora företag, är det också nödvändigt att betona att
åtgärderna som vidtas inte får belasta dessa allt för mycket.

John Dalli, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag vill tacka er för denna livliga och intressanta
debatt som genererade starka åsikter om flera delar i förslaget. Kommissionen kommer givetvis att ta noggrann
hänsyn till dessa åsikter.

Vi anser att vissa frågor är väsentliga för konsumenterna, till exempel information om allergiframkallande
ämnen på alla livsmedel, näringsvärdesdeklaration på förpackningens framsida och medlemsstaternas
kompletterande märkning, inkluderandet av ett mätbart kriterium för läsbarhet, och balanserad information
om konsumenthälsa. Jag vill återigen framhålla mitt starka stöd för principen om näringsprofiler, och betona
att vi inte kommer att stoppa någon livsmedelsproduktion och att arbetet med detta kommer att fortskrida
i en öppen anda. Kommissionen kan inte godkänna att den bestämmelsen tas bort ur förordningen.

Jag vill kommentera några av de frågor som har tagits upp här i dag. När det gäller Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet så arbetar vi just nu med det i vår icke lagstiftande rapport som ska vara färdig efter
sommaren, vilken kommer att ange vår hållning i frågan.

När det gäller innovation anser jag inte att våra förslag är emot innovation. Jag är för innovation, likaså
kommissionen, men det måste vara ansvarsfull innovation. Vi behöver innovation som verkar för
konsumenterna och för deras hälsa.

När det gäller de krav som har framförts och de godkännanden som Chris Davies nämnde i artikel 13, måste
jag tillstå att vi hade 44 000 krav från medlemsstaterna. När vi bad medlemsstaterna att se över dessa krav
reducerades de till 4 000. Det visar på vilket slarvigt och ytligt sätt som krav görs, och varför det är viktigt
att vi kontrollerar dessa krav som är utformade som marknadsföring för att sälja produkter. Denna process
har försenats något på grund av dessa volymer, men vi arbetar med dem i omgångar. Den första omgången
har behandlats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och man har kommit långt med den andra
omgången, den första omgången ser nu kommissionen över för publicering. Detta är en pågående process.
Å andra sidan har femtio krav redan bedömts enligt artikel 14 och kommissionen har uttalat sig för eller
emot. Arbetet med detta går alltså framåt, vi har blivit försenade men arbetet pågår.

Jag vill göra ytterligare en kommentar om konsekvensbedömningen. Kommissionen stöder förslaget efter
bred konsultation av berörda och en konsekvensbedömning som väger kostnaderna och fördelarna med de
olika systemen. Effekten av flera ändringsförslag som ledamöter gjort i dag, men även tidigare, om att införa
extra märkningskrav har inte på något sätt utvärderats. För att skapa en bättre lagstiftning anser jag att dessa
konsekvensbedömningar alltid bör ligga till grund för beslutsprocessen.

Jag vill avsluta med att åter tacka Renate Sommer och alla ledamöter för deras bidrag. En komplett lista av
kommissionens ståndpunkt i varje ändringsförslag kommer som vanligt att göras tillgänglig för parlamentet.
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Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum onsdag den 16 juni 2010.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Sergio Berlato (PPE), skriftlig. – (IT) Dagens debatt är särskilt viktig.

EU-lagstiftningen förser oss med en rad bestämmelser och direktiv om livsmedelsingredienser och märkning.
I nuläget finns inget gemensamt märkningskrav för medlemsstaterna. Det är tydligt att den stora mängden
generiska europeiska regler om livsmedelsinformation gör det svårt för Europas konsumenter att hitta tydlig
vägledning. I stället för att fylla i luckorna som de ska, har de enskilda medlemsstaternas regler varit ett hinder
för handel på den inre marknaden.

Av dessa anledningar anser jag att endast ett enhetligt europeiskt system för livsmedelsmärkning har potential
att eliminera dessa problem. Obligatorisk märkning måste presenteras i lättfattlig form så att konsumenterna
kan göra informerade köp. Konsumenterna fortsätter att ha en särskild plats i vår beslutsprocess, och det
handlar om att skydda både deras hälsa och kvaliteten på de produkter de köper.

Jag måste framhålla vikten av att skydda europeisk handel från alla sorters förfalskningar och oegentlig
konkurrens, men att ändå samtidigt främja mindre byråkrati. Det är också nödvändigt att ange producentens
namn på förpackningen för på så sätt gynna den europeiska livsmedelsindustrins konkurrenskraft.

António Fernando Correia de Campos (S&D), skriftlig. – (PT) Renate Sommers betänkande är viktigt inte
bara för att förse konsumenterna med tydlig information, utan också för att undvika snedvridning av
marknaden och fungera som en katalysator för EU:s ekonomi genom öppna mekanismer och ett enhetligt
regelverk inom EU. Det är därför förvånande att se de återkommande försöken, i form av förändringar under
sessionen, att inkludera vin i ett märkningssystem som ger information om näringsvärden och sockerhalter.

Det är redan obligatoriskt för vinmärkning att nämna en rad uppgifter, och att införa nya krav betyder att
de skulle bli belamrade, svårlästa och inte fylla sin funktion. De särskilda kraven för märkning av vin kan
förklaras historiskt med att den är en högst reglerad produkt med speciella egenskaper. På grund av detta
bör det omfattas av det femåriga undantaget, vilket tillåter en noggrann analys av vilken information som
märkningen ska innefatta. Den finansiella krisen som just nu påverkar Europa innebär att det krävs försiktighet
i ett sammanhang där vinsektorn främst är sammansatt av små och medelstora företag. Utöver
kvalitetsproduktionens redan omfattande kostnader skulle detta vara ytterligare ett krav med liten praktisk
användbarhet. Med tanke på detta anser jag att det är olämpligt och felaktigt att märka vin enligt förordningen
som nu behandlas.

Robert Dušek (S&D), skriftlig. – (CS) Betänkandet om märkning av livsmedel har som mål att sammanföra
sju redan existerande direktiv och en förordning samt att tydliggöra nuvarande regler på europeisk och
nationell nivå. Den aktuella disharmonin orsakar osäkerhet och förvirring kring livsmedelsinformation om
ingredienser och näringsvärde. Sidoeffekterna av ett skifte till en enhetlig märkning av livsmedel inom EU
inkluderar ett stärkande europeiska producenters konkurrenskraft och främjandet av en god kosthållning
hos befolkningen. Jag är helt emot kommissionens förslag om att i hög grad låta det vara upp till
medlemsstaterna att skapa sina egna bestämmelser. Det skulle leda till ytterligare splittring och oenighet på
den inre marknaden för livsmedel, och helt ogiltigförklara huvudsyftet med förordningen, vilket är en enhetlig
och tydlig märkning av livsmedel.

Kommissionens förslag om teckenstorlek på minst 3 millimeter skulle i många fall inte fungera i praktiken.
Uppfyllandet av detta skulle innebära en ändring av enskilda förpackningar, vilket följaktligen innebär högre
kostnader för förpackning, transport och lagring av produkter packade på detta vis, liksom högre kostnader
för livsmedlen och miljövänlig återvinning av förpackningarna. Kommissionen har helt förbisett små
lantbrukare och direktförsäljningen av oförpackade produkter. Det är oacceptabelt att kommissionen
presenterar ett så obalanserat och ofullständigt förslag som inte tar hänsyn till den senaste vetenskapliga
utvecklingen. Jag instämmer i princip med den modifierade versionen av miljöutskottets betänkande och
kommer därför att rösta för denna nya version.

Elisabetta Gardini (PPE), skriftlig. – (IT) I dag ska vi rösta om en förordning som är utformad för att skydda
konsumenterna genom att garantera dem rätten till information om den mat de köper, så att de kan ta
välgrundade köpbeslut.
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Vi ska inte tala om vad EU:s medborgare ska äta. Därför accepterar vi inte till exempel trafikljusmodellen
eller näringsprofiler, som ger livsmedel grönt eller rött ljus grundat på så kallade hälsoprinciper som bortsett
från allt annat, inte tar hänsyn till gastronomiska traditioner eller lokala specialiteter. Dessutom anser ledande
dietister att det inte finns bra eller dålig mat, utan bara god och dålig kosthållning, beroende på hur enskilda
produkter kombineras i en persons totala kostintag. Både trafikljusmodellen och modellen med näringsprofiler
förbiser att kroppen också behöver detta baktalade fett, socker och salt för att kunna fungera.

Jag vill uppmärksamma er på behovet av att ursprungsmärka livsmedel. Vi vet alla mycket väl att man i vissa
länder använder ingredienser som kan vara skadliga för hälsan, och att lägre hygienstandard kanske tolereras
i produktionssektorn. Vi måste även skydda de företag som är stolta över kvalitén och hälsoaspekten hos
sina produkter. Med vår röst kan vi göra stora framsteg i den riktningen.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Vi har spenderat runt 90 miljoner euro på en EU-kampanj för att
främja en hälsosam kost hos europeiska skolbarn. Syftet är att uppmuntra barn att äta hälsosamt genom att
ge dem gratis frukt. Så vi spenderar miljoner euro på att trumma i dem att de ska äta äpplen och annan frukt.
Sedan planerar vi att införa en livsmedelsmärkning i vilken livsmedel med lågt innehåll av socker, fett och
salt skulle få ett grönt märke, medan de med högt innehåll skulle få ett rött märke. Plötsligt skulle de äpplen
som vi har spenderat miljoner euro på att leverera varor märkta med ett rött märke på grund av deras
sockerinnehåll och skulle därför anses vara ohälsosamma. Barnen skulle troligen inte ha något smickrande
att säga om EU om så var fallet.

Även de som inte tänker på vad de äter har till slut förstått att konsumtion av stora mängder snabbmat,
kakor, sötsaker och alkohol är onyttigt. För alla de som vill ta hänsyn till sin hälsa när de köper mat, eller
tvingas göra det på grund av sjukdom, är en komplett innehållsförteckning mycket viktigare. Det kommer
att underlätta för diabetiker att till exempel räkna ut antalet portioner bröd, i stället för att behöva gissa hur
mycket insulin de ska injicera. För de ungefär 10 procent av konsumenterna som tydligen läser
näringsmärkningen är kalorivärdet och kalorihalten den ideala lösningen. Ett förvirrande färgkodningssystem
gör däremot ingen nytta.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. – (EN) Många av EU:s medborgare lider av kostrelaterade
hälsoproblem, såsom diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdomar. Sådana sjukdomsfall, som ofta går att
förhindra, är på uppgång. Ett stort beroende av bearbetad mat och färdigmat kombinerat med brist på
tillgänglig information om dess innehåll innebär att konsumenterna inte alltid gör hälsosamma kostval även
om de skulle vilja. Vi har rätt till tydlig och exakt information om vad vi äter och det ska vara enkelt att
jämföra olika produkter, särskilt när det gäller innehåll av fett, socker och salt. Märkningssystemen, särskilt
färgkodningen som jag kommer att stödja i morgondagens omröstning, kommer att hjälpa både de som har
särskilda kostbehov och de som är medvetna om sin diet, att ta de rätta besluten. Utbildning om kosthållning
och kostlära räcker inte, den måste backas upp med tillgänglig, pålitlig information som är enkel att använda.
Det är nödvändigt för att garantera att människor kan ta de rätta besluten om sin kost, och en av de bästa
metoderna i kampen mot de kostrelaterade sjukdomar som är så vanliga i EU.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), skriftlig. – (PL) Betänkandet om förslaget till förordning
om livsmedelsinformation till konsumenterna som vi kommer att rösta om i dag under plenarsammanträdet,
är ytterligare ett steg mot att förse konsumenter med den information de behöver om en produkt för att ta
ett välgrundat köpbeslut. Utifrån den här lagstiftningen kommer EU att införa ett obligatoriskt system för
livsmedelsmärkning i alla medlemsstater. Det är ett exempel på bra lagstiftning som förenklar det aktuella
systemet som består av sju direktiv och en förordning. Harmonisering av lagstiftning på EU-nivå innebär att
den inre marknadens funktion garanteras genom att konsumenterna gör välgrundande val, samtidigt som
den garanterar rättsligt skydd för producenterna. De många olika systemen för livsmedelsmärkning skapar
bara tvivel hos konsumenterna och informationen som anges är ofta oläsbar eller visas inte korrekt på
förpackningen. Detta är särskilt viktigt med hänsyn till fetmaepidemin i Europa. Syftet med Renate Sommers
betänkande är att ändra på den situationen, så jag kommer att rösta för ett antagandet av betänkandet.

6. Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för
kommissionen (Eurostat) (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är debatten om den muntliga frågan till kommissionen från Othmar Karas och
Sharon Bowles för utskottet för ekonomi och valutafrågor, om kvaliteten på statistiken i EU och utökade
granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010).
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Othmar Karas (PPE), frågeställare. – (DE) Herr talman, kommissionsledamot, mina damer och herrar! Dagens
debatt är en viktig politisk signal som parlamentet vill sända i dessa tider. Ingivandet av den här muntliga
frågan mitt i omstruktureringen av Eurostat och utarbetande av parlamentets rapport till kommissionen
vittnar också om vår beslutsamhet.

Genom att inge en enskild resolution visar vi att parlamentet är i behov av, och vill att Eurostat ska agera
oberoende och omfattande. Det här är den lagstiftande maktens första reaktion på händelserna relaterade
till Grekland. Samtidigt får vi inte glömma att rådet avslog kommissionsledamot Joaquín Almunias
fempunktsplan 2005 vilket hindrade kommissionen från att utrusta sig med de nödvändiga verktygen. Vi
återhämtar det som vi kunde ha gjort, och skulle behövt göra, för längesedan. Därför vill jag påminna både
kommissionen och rådet om att det finns en politisk vilja att utveckla alla de verktyg som behövs för att
garantera att euron inte bara ingår i valutaunionen, utan även i den ekonomiska unionen. Jag uppmanar
rådet att inte blockera, fördröja eller förhindra, utan att i stället ge kommissionen denna möjlighet.

Vi vill också veta om grundliga undersökningar har gjorts i de fall där Eurostat och/eller medlemsstaterna
inte har följt bestämmelserna under de senaste åren, eftersom det är först när vi har en klar analys som vi vet
vilka rättelser och tillägg som behöver göras.

Vad vill parlamentet? Vi vill ha oberoende, jämförbarhet och därför miniminormer för insamling av statistik
samt för myndigheternas institutionella struktur och samarbetet med Europeiska centralbanken. Vi vill att
all verksamhet ska kunna kontrolleras, och därför måste Eurostat kunna genomföra oanmälda inspektioner
när som helst. Vi vill att dess befogenheter utökas eftersom vi vill ha insyn i all information, inklusive den
på regional och kommunal nivå samt för sjukförsäkringar. Vi vill ha ett friktionsfritt samarbete, vi vill stärka
samordningen och innan vi avslutar vår rapport, vill vi fråga kommissionen ifall det räcker med det som har
avtalats med rådet så här långt. Vi anser inte det. Vi talar om ett minimiuttalande, för att ta igen sådant som
inte har gjorts, och tar nästa steg mot större oberoende och utökade befogenheter.

Sharon Bowles, frågeställare. – (EN) Herr talman! Utskottet för ekonomi och valutafrågar har en konsekvent
och enad åsikt om att Eurostats roll måste stärkas och vi har sedan länge strävat efter att etablera statistisk
information av högre kvalitet.

Vi känner till historien som Othmar Karas redan har hänvisat till. Rådet skämde ut sig 2005, och sådde fröet
till dagens statsskuldsproblematik, genom att försvaga stabilitets- och tillväxtpakten och samtidigt förneka
Eurostat granskningsbefogenheter. Efter något sådant tar det tid att återvinna förtroendet, och brist på
förtroende när det gäller dagens problem, ledde till att medlemsstaterna var tvungna att lägga mycket pengar
på bordet. Ord och politiskt engagemang från Ekofinrådet räckte inte.

Snart får Eurostat till sist granskningsbefogenheter, vilket är än viktigare nu eftersom det är nyckeln till att
effektivisera andra planer för ekonomisk övervakning. Det handlar inte bara om att avge löften utan om att
faktiskt göra någonting.

Vi vill förbättra kvaliteten på statistiken så att den är aktuell, vi vill ha möjlighet att granska hur
medlemsstaterna inför data i sin statistik och vi frågar om Eurostats nya befogenheter är tillräckliga? Även
den här gången har Ekofinrådet lagt till vissa villkor i de nya granskningsbefogenheterna, visserligen mindre
begränsande än vad många av oss trodde, men har dessa underminerat möjligheten till undersökningar och
ingripanden på ett tidigt stadium?

Parlamentets betänkande kräver att Eurostat får obegränsade befogenheter att göra så kallade metodstudier.
Givetvis måste vi sätta in resurser där det behövs, men utredning måste göras så snart en misstanke uppstår,
inte efteråt.

Slutligen, när kommer vi att få veta om vi jämför äpplen med äpplen, eller äpplen med päron? Vilka framsteg
har gjorts för att garantera standardiserade granskningsmetoder och för att det finns tillräcklig insyn för att
upptäcka aktiviteter utanför balansräkningen och andra oegentligheter?

Olli Rehn, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Låt mig först tacka Othmar Karas, Sharon Bowles
m.fl. för att de tar upp dessa mycket viktiga frågor om kvaliteten på statistik inom EU och Eurostat. Låt mig
även välkomna stödet i ert förslag till yttrande, när det gäller kommissionens förslag om att ändra förordningen
om förfarandet vid allt för stora underskott.

Jag vill framhålla att detta är det allra första lagstiftningsförslaget från José Manuel Barrosos andra kommission
i februari. Jag är glad att det snart kommer att antas och sedan kommer att ingå i vår arsenal. Vi skulle behövt
det för länge sedan, som Sharon Bowles sade.
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Det ursprungliga förslaget lades fram 2005 men förkastades då av medlemsstaterna. Tiderna har förändrats
och det finns nu ett brett stöd i rådet.

Vad beträffar förslaget, så kom Ekofinrådet den 8 juni förra veckan överens om en allmän linje som bekräftar
vikten av att garantera högkvalitativ statistik om statsskulder och underskott, och som erkänner
kommissionens och Eurostats roll för detta ändamål.

Den färdiga förordningen bibehåller huvudsyftet i det förslag som kommissionen presenterade, det vill säga
ökade granskningsbefogenheter för Eurostat när en betydande risk eller problem med statistikens kvalitet
har upptäckts. Kommissionen kan därför acceptera kompromisstexten.

Kommissionen avser att vidta ytterligare åtgärder i syfte att stärka statistikens kvalitet när det gäller allt för
stora underskott. Det kommer att göras en omedelbar förstärkning av personalresurser som kommer att
arbeta med detta, främst genom intern omfördelning inom Eurostat. Medlemsstaterna kommer att besökas
oftare än i nuläget, för så kallade EDP-dialogbesök.

Kommissionen kommer se till att det finns mer information om källdata för sammanställning av statistik
för EDP-förteckningar enligt förordningen. Om man i sällsynta fall upptäcker betydande risker eller problem
i fråga om statistikens kvalitet, kommer Eurostat att använda alla befogenheter som står till dess förfogande
enligt de nya reglerna, givetvis inklusive granskningsbefogenheterna.

Innan jag avslutar vill jag säga några ord om Grekland, om några aktuella frågor. Jag vill ta tillfället i akt och
ta ytterligare en minut er tid. Som alla vet har kommissionen arbetat ingående med den grekiska statistiken
under flera år. Den omarbetade förordningen bör inför framtiden minska riskerna för bedrägerier,
manipulering av statistik, eller andra oegentligheter.

I går skedde en ny utveckling när det gäller Grekland då Moody’s beslutade att nedgradera Greklands
obligationer. Jag har diskuterat det här med Michel Barnier och kommissionens ordförande och jag måste
säga att tidpunkten för det här beslutet är både överraskande och ytterst olyckligt. Det kommer efter att man
enats om ett makroekonomiskt anpassningsprogram mellan Grekland och kommissionen, Europeiska
centralbanken och Världsbanken.

De åtgärder som tagits av den grekiska regeringen visar dess engagemang att genomföra strategin för att
reformera det statistiska systemet, för att stabilisera de offentliga finanserna och återfå långsiktig hållbar
ekonomisk tillväxt. Moody’s beslut förefaller oförenligt med utvecklingen av grekiska statsobligationer och
kreditswapp vilka har minskat avsevärt sedan avtalet om anpassningsprogrammet. Det väcker åter frågor
om kreditinstitutens roll i finanssystemet och reglering av verksamheten.

Dessa och andra frågor kommer kommissionen att ta hänsyn till när man funderar över kreditinstitutens
framtid. Under de kommande månaderna kommer kommissionen särskilt att se över frågan om konkurrens
i branschen, vilken just nu är starkt koncentrerad, liksom öppenhet och insyn när det gäller arbetsmetod
och andra intressekonflikter, eftersom systemet fortfarande baseras på en betalare/utfärdare-modell.

Jag vill avsluta med att säga att det är absolut nödvändigt att vi har exakt och pålitlig statistik om nationell
redovisning. Det är en av hörnstenarna i en effektiv och välfungerande ekonomisk och monetär union.
Därför är detta ändringsförslag om Eurostats befogenheter en del i arbetet med att stärka ekonomisk styrning
inom EU, vilket är ett nödvändigt mål.

Edward Scicluna, för S&D-gruppen. – (EN) Herr talman! Det gläder mig att kommissionen har kommit med
lagstiftningsförslag för att stötta Eurostat som för närvarande granskas av utskottet för ekonomi och
valutafrågor.

Kvaliteten på statistikstyrningen står i centrum för krisen i euroområdet. Enligt min mening råder det ingen
tvekan om att Eurostat bör få utökade befogenheter, särskilt att göra inspektioner på plats ute i
medlemsstaterna. Men sådana inspektioner bör inte bara ske hos tjänstmännen i medlemsstaternas
finansministerier eller hos de nationella statistikmyndigheterna eller statsägda företag: om det bedöms vara
relevant för arbetet bör de även inbegripa forskare inom ekonomi, fackföreningar, icke-statliga organisationer
m.m. Detta är något som kreditvärderingsinstitut och till och med IMF-delegationer självklart gör.

För det andra behöver vi ett räkenskapssystem som används av alla medlemsstater, som bygger på en
standardiserad och internationellt accepterad redovisningsmetod och som medlemsstaterna, kommissionen
och parlamentet kommit överens om. Detta bör inte bara gälla de finansiella rapporter som lämnas till
kommissionen utan även användas av medlemsstaternas egna offentliga sektorer.
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Under ett decennium efter tillkomsten av euroområdet och införandet av euron har vi upptäckt grundläggande
fel i systemet som orsakar skada. Dessa fel har vi bortsett från, ironiskt nog på grund av den falska
säkerhetskänsla som framgången för euron ingett. Vi måste se till att marknaderna i framtiden kan lita på
regeringarnas ekonomiska prognoser och statistik. Vi måste snabbt rätta till dessa fel.

Jag uppmanar därför kommissionen att fortsätta samarbeta nära med parlamentet och rådet för att skyndsamt
lösa dessa problem.

Sylvie Goulard, för ALDE-gruppen. – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! Den rådande krisen inom
euroområdet kan naturligtvis inte tillskrivas bristerna i det gemensamma statistiksystemet. Dessa brister har
dock allvarliga konsekvenser. Det finns ekonomiska konsekvenser, som vi har hört ganska mycket om, men
även konsekvenser för Europeiska unionens trovärdighet. Här dryftar vi något som enligt min mening är ett
av huvudproblemen med hur EU fungerar i dag. Regeringarna ger med rätta sina medborgare löften. De
säger att ömsesidiga företag kommer att övervakas noga, att kriterierna kommer att granskas till sista decimal
men samma regeringar har år efter år vägrat att ge Eurostat de resurser som byrån behöver för att göra sitt
jobb. Allt detta är till nackdel för det gemensammas bästa, eftersom allt som försvagar kommissionen
försvagar oss alla.

Därför bör resolutionen helhjärtat stödjas, eftersom man där efterlyser att kommissionen och Eurostat ska
beviljas utredningsbefogenheter och att de gemensamma normerna ska förstärkas. Utan en sådan insats för
att garantera strikta principer för användning och sammanställning av uppgifter kommer löftena om strikthet
inte att hållas. Européerna kommer att känna sig alltmer vilsna och det kommer att vara Europeiska unionen
som tappar ansiktet.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Herr talman! Debatten om förstärkta befogenheter för Eurostat handlar inte
riktigt om problemet. Vi får aldrig mer hamna i en situation där en medlemsstat mixtrar med sina
budgetuppgifter och i åratal lever över sina tillgångar på de andras bekostnad. Om det finns anledning att
betvivla uppgifterna måste de kontrolleras. EU får dock inte använda Grekland och den nuvarande eurokrisen
som förevändning att helt frånta medlemsstaterna deras budgetbefogenheter. I stället måste problemet dras
upp med roten.

Medlemsstaternas socioekonomiska strukturer varierar kraftigt i vissa fall. Även Eurostat, som bollar med
EU:s siffror, måste inse detta. En arbetslös person i London är inte detsamma som en arbetslös person i Paris,
eftersom olika kriterier är tillämpliga. Skillnaderna i socioekonomiska realiteter mellan traditionella hårdvaluta-
och mjukvalutaländer är ännu mer slående.

Eurostat får inte upprätthålla myten om jämförbarhet till varje pris. I stället måste jämförbarheten mellan
euroområdets länder omprövas i grunden.

Anni Podimata (S&D). – (EL) Herr talman, herr kommissionsledamot! Låt mig först säga att jag är mycket
belåten med er kommentar tidigare om kreditvärderingsinstitutet Moody’s plötsliga och omotiverade beslut
i går att sänka Greklands kreditbetyg, ett beslut som ni kallade för olyckligt och felaktigt. Detta bekräftar
riktigheten av vårt beslut om att fortsätta med en radikal översyn av regelverket för dessa firmors verksamhet
på europeiskt territorium och allvarligt överväga om det är möjligt att inrätta ett offentligt europeiskt
kreditvärderingsinstitut.

När det gäller dagens debatt och förslaget att se över förordningen om statistikkvaliteten inom ramen för
förfarandet för alltför stora underskott, vet vi alla att detta är en fortsättning på den så kallade grekiska affären
med falsk statistik.

Som grekisk ledamot av Europaparlamentet är jag naturligtvis inte glad över att Grekland används som
avskräckande exempel i en sådan debatt. Jag vill dock påminna kammaren – som ni herr kommissionsledamot
gjorde – att Grekland, den nuvarande grekiska regeringen, var först med att erkänna problemet och omedelbart
vidtog radikala åtgärder för att lösa det. För det första genom att omvandla det nationella statistikinstitutet
till en helt oberoende myndighet under parlamentets tillsyn och för det andra genom att inrätta en kommitté
för att utreda och ställa dem som medverkat i detta oacceptabla förfarande till svars.

Trots detta måste vi erkänna att denna debatt är senkommen på EU-nivå eftersom det sedan 2005 har funnits
tillräcklig statistik för att få oss att reagera.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Jag vill styra debatten i en mer praktisk riktning eftersom
kommissionsledamoten i förra veckan förklarade att Eurostat ska genomföra en särskild granskning av den
statistik som kommissionen får från Bulgarien.
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Tyvärr framgick det dock inte från Olli Rehns uttalande varför en sådan granskning behövs. Därför vill jag
nu ta tillfället i akt att ställa en fråga till honom.

Med vilka kriterier har man valt ut den mest stabila medlemsstaten på Balkan när alla de övriga
medlemsstaterna på Balkan erfar stora svårigheter? Vilka var dessa kriterier som avgjorde att en granskning
ska genomföras speciellt i Bulgarien? Är inte även detta ett tecken på en viss slapphet från er sida, som härrör
från ert tidigare ansvarsområde, utvidgningen?

Ni sade just att det är högst olyckligt att Moody’s har sänkt Greklands kreditbetyg. Inser ni dock inte att
sådana offentligt framkastade uttalanden kommer att leda till att även Bulgariens kreditbetyg sänks härnäst?
Då kan ni inte skylla på Moody’s. I så fall har ni bara er själv att skylla.

Olle Ludvigsson (S&D). - (EN) Herr talman! Det finns lätta åtgärder som måste vidtas för att skapa ekonomisk
stabilitet inom EU. En av de lättaste åtgärderna, men som samtidigt är viktig, är att höja kvaliteten på den
ekonomiska statistiken. På det området är det fullt möjligt att relativt snabbt åstadkomma betydelsefulla
förbättringar. Därför välkomnar jag de positiva signaler som både kommissionen och rådet sänt ut. Min
förhoppning är att det snabbt ska gå att enas om effektiva åtgärdspaket som lyfter kvaliteten på statistiken
till en högre nivå.

Jag anser att det är nödvändigt att stärka Eurostats roll och befogenheter. Eurostat ska även fortsättningsvis
samarbeta med de nationella statistikproducenterna, men hierarkin och beslutsnivåerna måste bli tydligare.
Eurostat måste kunna kräva att få ta del av korrekt nationell data och kunna använda sig av såväl sanktioner
som särskilda inspektioner om kvaliteten inte är tillräckligt bra.

För att statistiken ska kunna bli bättre krävs större resurser. Det är viktigt att vi inser att högre kvalitet
förutsätter en större satsning i detta avseende. Vi behöver etablera en plan för Eurostat. Kapaciteten ska
utökas och vi måste se till att budgeten ger utrymme för denna kapacitetsökning. Det bekymrar mig att
statistiken så långt inte har varit någon prioritet inom området i pågående beslutsdiskussioner. Jag hoppas
att den ökade satsningen kommer.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Herr talman! Vi är alla medvetna om att ändringen av förordningen om
statistikkvaliteten när det gäller förfarandet vid för stora underskott är en särskilt viktig och brådskande
åtgärd med hänsyn till de rådande problemen med de flesta av medlemsstaternas budgetar. Utan exakta,
tydliga uppgifter är det svårt att bestämma och fastställa ytterligare åtgärder. Därför behöver en
kontrollmekanism införas som gör det möjligt att i god tid kontrollera de uppgifter som de nationella
myndigheterna lämnar. Vi får under inga omständigheter återigen försätta oss i en situation – så som vi
gjorde med Grekland – där det först i efterhand blir uppenbart att beslut med vittomfattande konsekvenser
fattades på grundval av oriktiga eller förfalskade uppgifter. Vi måste också överväga sanktioner mot stater
som medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller statistik. Förstärkningen av Eurostat och utvidgningen av byrån
till en självständig myndighet bör därför under alla omständigheter övervägas. Detta är inte alls att inkräkta
på medlemsstaternas budgetsjälvständighet utan det handlar snarare om att ha effektiva uppgiftskontroller.

Liisa Jaakonsaari (S&D). – (FI) Herr talman! Vi borde tacka kommissionen för att ha gjort så snabba framsteg
med dessa frågor. Bara för ett par månader sedan skulle det till exempel ha känts som ett intrång i den
nationella självbestämmanderätten att granska ett lands statistik. Då ansågs detta vara praktiskt taget omöjligt
och nu har vi helt klart hunnit en lång bit på vägen. Det är utmärkt att Eurostat ska få ökade befogenheter.
EU skulle ha hamnat i en moralisk kris om man nöjt sig med att snabbt konstatera att statistiken var förvrängd.

Jag håller med min kollega Anni Podimata om att folk nu bör sluta att förlöjliga Grekland på detta sätt.
Grekland är värd all respekt för att ha fattat en del mycket svåra beslut. Människor där bör också få bättre
tillgång till statistik och allmän information om ekonomin.

Olli Rehn, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Låt mig tacka er för en mycket angelägen debatt
och för ert stöd till förslaget om att förstärka Eurostats befogenheter. Jag måste tillstå att jag håller med Liisa
Jaakonsaari om att vi har sett en verklig kulturförändring när det gäller inställningen till samordning av den
ekonomiska politiken i Europa under de senaste månaderna.

Antagandet av förslaget är en hörnsten i våra försök att förstärka vår ekonomiska och monetära union. Flera
synpunkter framfördes om Grekland och Bulgarien, och jag skulle vilja klargöra och svara på en del av de
frågor som diskuterats i dag. I fråga om Grekland ska jag inte gå in på hela denna historia. Jag instämmer
med dem som sade att det inte är rättvist att fortsätta denna Greklandmobbning eftersom Grekland nu
befinner sig på rätt spår och dess program genomförs effektivt. Grekland förtjänar lovord och stöd, inte

15-06-2010Europaparlamentets överläggningarSV34



mobbning. I fråga om statistikreformerna arbetar vi tillsammans med de grekiska myndigheterna. Vi har
gjort otaliga besök under vintern och våren och har nyligen kommit överens om en handlingsplan för att
öka kapaciteten hos det grekiska statistiksystemet och förbättra Greklands statistik om de offentliga finanserna.

I fråga om Bulgarien är vi bekymrade över främst två aspekter av budgetprognosen. Jag räknar med att
åtminstone de bulgariska ledamöterna av Europaparlamentet lyssnar på mina klargöranden om Bulgariens
förfarande vid alltför stora underskott samt statistikproblemen.

För det första informerades kommissionen på ett sent stadium av Bulgarien om de stora revideringarna av
budgetutsikterna, vilket strider mot fördragsförpliktelserna. För det andra saknar vi information om varför
Bulgarien reviderade sin planerade budget för 2010 från en balanserad budget till ett underskott på 3,8
procent inom ett par veckor, trots att det makroekonomiska scenariot var oförändrat eller till och med
förbättrades. Följaktligen kan kommissionen inte för närvarande genomföra en utvärdering av Bulgariens
budgetplaner för året.

Under Eurostats planerade besök i Bulgarien under det andra halvåret kommer inte skillnaderna och frågorna
om utsikterna för 2010 att tas upp. Detta är inte ett statistikproblem. I stället kommer Eurostat att inrikta
sig på eventuella risker i fråga om tidigare uppgifter om förfarandet vid för stort underskott för 2009 som
gäller tidigare oredovisade kontraktsåtaganden av regeringen.

Jag är mycket tacksam för uppmärksammandet av dessa viktiga frågor, som också kan ha vissa implikationer
för Bulgariens marknadsställning. Enligt information från de bulgariska myndigheterna kommer deras
interna budgetgranskning inte att bli klar förrän till midsommar. Resultaten av denna granskning kommer
att användas av Eurostat i samband med det planerade besöket i Bulgarien med anledning av det alltför stora
underskottet. Beroende på hur snabbt den reviderade förordningen som förstärker Eurostats befogenheter
antas, kan Eurostat utnyttja dessa befogenheter i sitt arbete.

Mina damer och herrar! Ännu en gång vill jag tacka för er uppmärksamhet och särskilt för ert breda och
starka stöd till vårt förslag, som är det allra första lagstiftningsförslaget från den andra Barrosokommissionen.
Antagandet är verkligen viktigt för en effektivt fungerande ekonomisk och monetär union.

Talmannen. – Tack herr kommissionsledamot, och tack även för er generösa kommentar om oss! Vi lyssnade
inte tillräckligt noga på dem. Jag finner det beklagligt att det förekommer demonstrationer, t.ex. applåder,
när någon talar i kammaren. Det hör inte till ämnet och det inlägg som görs under vår debatt.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på onsdag den 16 juni 2010.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Enikő Győri (PPE), skriftlig. – (HU) Europaparlamentet måste ta ställning till en mycket viktig fråga i dagens
debatt, nämligen inriktningen på det system för statistisk information som för närvarande fungerar under
Eurostats överinseende för att i framtiden undvika liknande situationer som den grekiska skandalen. Låt mig
påminna om att den förfalskning som de grekiska myndigheterna gjort sig skyldiga till uppdagades redan
2004 och vid ungefär samma tid var de ungerska offentliga finanserna, under den socialdemokratiska
ledningen, också suspekta. Trots detta har EU fortfarande inte vidtagit några åtgärder för att reformera det
statistiska informationssystemet. Trots att jag anser att kommissionens plan att bevilja Eurostat
utredningsbefogenheter är ett steg i rätt riktning, är jag övertygad om att vi behöver göra mer eftersom den
gemensamma valutans framtid står på spel. Vad anser jag att vi bör göra härnäst? Enligt min mening bör
sanktioner i förfarandet vid för stora underskott inte enbart gälla medlemsstater som upprepade gånger
underlåter att fullgöra sina skyldigheter att iaktta underskottskriteriet på 3 procent i Maastrichtfördraget
utan även dem som har lämnat falsk statistik i åratal, vilket vilselett investerare och EU samt äventyrat
stabiliteten i euroområdet. Jag instämmer med förslaget att göra tjänstemännen vid de nationella
statistikkontoren personligen ansvariga för kvaliteten på de uppgifter som lämnas till Eurostat. Därför föreslår
jag mot bakgrund av det arbete som utförs av rådets arbetsgrupp under ledning av Herman Van Rompuy
att vi ber kommissionen utarbeta ett mer strikt sanktionssystem som kan ersätta det nuvarande.
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ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Talman

7. Omröstning

Talmannen. – Nästa punkt är omröstningen.

(För omröstningsresultat och andra uppgifter som rör omröstningen: se protokollet.)

7.1. Val av vice talman (omröstning)

Talmannen. – Vi kommer nu till valet av vice talman för Europaparlamentet i enlighet med artiklarna 13,
15 och 18 i vår arbetsordning.

Som ni vet har en av våra kolleger som varit elfte vice talman valts in i sitt nationella parlament och är nu
talman där. Jag syftar på Pál Schmitt. I dag ska vi välja en ny vice talman som ska ersätta honom. Jag har fått
följande nominering: László Tőkés. Kandidaten har officiellt informerat mig om att han samtycker till
nomineringen. Eftersom det bara finns en kandidat föreslår jag att han väljs med acklamation i enlighet med
artikel 13.1 i arbetsordningen.

Finns det några invändningar mot det? Det föreskrivs i denna artikel att jag ska göra så här.

Corneliu Vadim Tudor (NI). – (EN) Herr talman! I dag är första gången som jag skäms över att vara ledamot
av Europaparlamentet. Det är första gången en person som förnekar det fredsavdrag som undertecknades i
Trianon efter första världskriget befordras och väljs till en sådan ansedd befattning i EU. Det rumänska folket
...

(Talmannen avbröt talaren.)

Talmannen. – Eftersom ni inte instämmer med valet ska vi hålla en formell omröstning. Vi ska rösta med
hjälp av det elektroniska systemet.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Herr talman! Vi har fått veta att kandidaten önskar göra ett uttalande först.
Vi kanske har missuppfattat saken men om kandidaten önskar göra ett uttalande ska ni ge honom ordet.

László Tőkés (PPE). – (EN) Herr talman! Jag har förberett ett kort uttalande till i dag som jag skulle vilja läsa
upp.

Det är en stor ära för mig att ha blivit nominerad till vice talman för Europaparlamentet med stöd av Europeiska
folkpartiets grupp. Det var också en stor ära när jag fick stjärnordern, den högsta statliga utmärkelsen i
Rumänien, i december 2009 vid högtidlighållandet av den 20:e årsdagen av den kommunistiska diktaturens
sammanbrott i Rumänien. För tjugo år sedan i Timişoara reste sig människor av olika etniska bakgrunder
och övertygelser, som förenades av samma insikt och mod och var villiga att möta samma risker tillsammans,
och gjorde uppror mot Ceauşescuregimen. På samma sätt som då fortsätter jag mitt arbete i dag för att
företräda mitt lands intressen i denna anda av kamp för de mänskliga rättigheterna, för minoriteternas
rättigheter och för religionsfrihet samtidigt som jag fortsätter att bekänna mig till europeiska och kristna
värden.

Jag har förbundit mig att främja den europeiska integrationen av de förutvarande kommunistländerna och
nationerna i Öst- och Centraleuropa, i synnerhet den ungerska minoriteten i Rumänien som jag företräder
som ledamot av Europeiska folkpartiet. Jag gläder mig över att vara ledamot av Europaparlamentet under
perioden efter Lissabonfördragets ikraftträdande, som markerar en ny gryning i det enade Europas historia.
Tack för er uppmärksamhet.

(Applåder)

Talmannen. – Vi ska rösta elektroniskt. När jag har förklarat omröstningen inledd kommer följande att visas
på skärmen: ämnet för omröstningen och namnet på kandidaten. Om ni vill rösta för kandidaten trycker ni
på plusknappen. Ni kan självklart avstå från att rösta – det är nollknappen som ni vet. Det är alltså helt
okomplicerat. Enligt artikel 15 i arbetsordningen väljs en kandidat som får en absolut majoritet av rösterna,
vilket innebär att endast röster för kandidaten beaktas.
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Marc Tarabella (S&D). – (FR) Herr talman! Ursäkta, jag kanske är den enda i kammaren som inte vet vad
som pågår, men jag vet verkligen inte hur det är meningen att vi ska rösta. Det finns en nolla, en etta och ett
kryss. Uppriktigt sagt vet jag inte hur jag ska göra för att rösta för, emot eller avstå. Det vore bra att få en
ordentlig förklaring.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Herr talman! Får jag lov att ställa en fråga? Ni har ett stort antal högt betalda
kolleger däruppe som jag är säker på kan ge er hjälp att besvara följande fråga. På min skärm har jag namnet
Tõkés.

På min apparat finns det sedan tre knappar som jag kan trycka på under omröstningen med namnupprop.
Den första knappen är för Ja, mittknappen är för Avstår och den tredje knappen är för Nej. Stämmer det?

(Instämmande häcklande)

Innebär det att de som vill rösta för László Tőkés ska trycka på knappen för Ja, att de som inte vill rösta för
honom ska trycka på Nej och att de som vill avstå – som min grupp – ska trycka på knappen för Avstår?
Stämmer det?

(Applåder)

Talmannen. – Det var just vad jag sade för ett ögonblick sedan. De som vill rösta Ja trycker på Ja-knappen,
de som vill rösta Nej trycker på Nej-knappen och de som vill avstå trycker på 0-knappen.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Herr talman! Ursäkta mig, men jag tar till orda igen efter den fråga som Martin
Schulz ställde och som ni besvarade mycket tydligt, men som dock inte stämmer med vad
parlamentspersonalen sagt mig.

De har just talat om för mig att jag kan rösta för eller avstå från att rösta, men inte rösta emot. Så därför är
det inte alls klart. Jag beklagar att jag avbryter så här, men kan vi inte försöka att vara lite konsekventa. Herr
talman! Jag vore tacksam om ni gav mig ett tydligt svar.

Talmannen. – Det tydliga svaret är att i den här omröstningen beaktar vi bara röster för. Röster emot och
nedlagda röster läggs samman, eftersom det är antalet Ja-röster som är det viktiga. Saken är klar. Om vi
trycker på Nej-knappen eller på knappen Avstår har det samma effekt.

Nu ska jag svara på tre frågor till.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Herr talman! Jag anser att vi flagrant bryter mot Europaparlamentets
arbetsordning. Detta upplägg är oacceptabelt. Det är oacceptabelt att inte registrera vilka som röstat för,
röstat emot och som har avstått från att rösta. Det framgår av hur knapparna fungerar att röster emot inte
registreras. Ni måste ge order om att omröstningen ska registreras ordentligt, om att vem som röstar för,
röstar emot och avstår från att rösta ska registreras.

Robert Atkins (ECR). – (EN) Herr talman! Varje förnuftig människa måste väl förstå att vi vill rösta för,
rösta emot eller avstå från att rösta precis som vi brukar göra. Kan ni ordna det? Om ni inte kan det kan vi
inte genomföra den här omröstningen.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Herr talman! Jag vill göra en teknisk kommentar. På våra maskiner måste
man trycka på Ja först, sedan när man går vidare är Nej-knappen fortfarande blå. Om man vill visa Nej, syns
ingenting. Med andra ord kan man bara komma fram till Nej via Ja, vilket inte är en lämplig teknisk lösning.

Dagmar Roth-Behrendt (S&D). – (DE) Herr talman! Kan vi ta saken lite lugnare. Vanligtvis väljs parlamentets
vice talmän i en omgång i början av parlamentsperioden eller under den perioden. Kolleger! När vi gör det
tar vi bara reda på antalet Ja-röster för en kandidat – vilket också bestämmer i vilken ordning ledamöterna
väljs in i presidiet. Nu när vi i dag röstar om en till vice talman eftersom en har avgått är det enda viktiga
därför om han har fått det antal Ja-röster som krävs för att bli vald. Allt annat är betydelselöst. Detta skiljer
sig från andra omröstningar.

(Applåder)

Parlamentets talman har gett en klar beskrivning av en sluten omröstning och det fungerar perfekt för mig
utan att jag behövde trycka på olika knappar. Jag tryckte på den knapp som jag ville trycka på och då tändes
den blå lampan. Herr talman! Vi kanske helt enkelt kan försöka en gång till tillsammans.
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(Applåder)

Talmannen. – Jag förklarar omröstningen inledd.

(Genom elektronisk omröstning (ledamöternas röster: 621; för: 334; blank valsedel: 287). Parlamentet valde László
Tőkés)

Vår vice talman har fått en kvalificerad majoritet. Jag vill gratulera vår kollega László Tőkés till att ha fått det
omröstningsresultat som kvalificerar honom som parlamentets vice talman och jag önskar honom lycka till
med hans uppdrag. László Tőkés kommer att inneha den elfte platsen i företrädesordningen för vice talmän.

Norica Nicolai (ALDE). – (RO) Mitt kort fungerade inte. Jag röstade emot.

Stavros Lambrinidis (S&D). – (EN) Herr talman! Jag är verkligen ledsen att behöva dra ut på detta ännu
längre. Det som ni sade i era anvisningar var att man kunde rösta för eller avstå från att rösta. I slutresultaten
visas dock ”för”, ”nedlagda” och ”emot”. Jag anser att det kan finnas personer som skulle ha röstat annorlunda
om de hade vetat att det fanns tre alternativ att välja mellan. Det som jag skulle vilja fråga är om detta verkligen
är rätt sätt, att göra det en sista gång.

Talmannen. – Mina damer och herrar! Jag kommer att lyssna till alla era invändningar om omröstningen
under ett särskilt förfarande efter omröstningen. Vi ska inte besluta om detta ärende här och nu. Enligt
omröstningsresultatet, som uppnåddes med kvalificerad majoritet, har vi valt László Tőkés. Alla era
invändningar kommer att övervägas. Anmäl dem till mig i slutet på dagen. Vi fattar beslut om detta i morgon.
Jag kommer att ge er ett direkt svar på era invändningar. Tack så mycket.

ORDFÖRANDESKAP: McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Herr talman! Jag vill bara informera er om att enligt den föregående
omröstningen har vi 789 ledamöter i kammaren. Det är en aning högt. Jag hoppas att framtida omröstningar
inte kommer att antyda att vi har 789 ledamöter.

Talmannen. – Om det finns något att lägga till efter omröstningen kommer jag att meddela er det.

Robert Atkins (ECR). – (EN) Herr talman! Hannes Swobodas synpunkt är mycket relevant. Min gode vän
Malcolm Harbour har gjort summeringarna och om det är så att fler personer har röstat än vad som faktiskt
är närvarande – 785, eller kanske till och med 789 – kan verkligen inte omröstningsresultaten hålla.

(Applåder)

Det som vi måste göra är att överväga om vi måste ha en annan omröstning i morgon, helst med
pappersomröstning eller åtminstone med ett system som fungerar ordentligt. Jag ber er att ta frågan till
presidiet så fort ni lämnat talmansstolen.

Talmannen. – Som jag sade kommer jag att försöka komma tillbaka till er före slutet av denna
omröstningsperiod. Det tycks finnas en diskrepans. Hannes Swoboda har tagit upp den och Sir Robert Atkins
har också noterat den. Vi kommer att försöka ge er information så snart som möjligt Jag vill verkligen inte
dra ut på detta. Det är ett problem och det måste undersökas, det håller på att undersökas och jag kommer
tillbaka till er om saken så snart som möjligt.

7.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:
Spanien/Comunidad Valenciana (A7-0180/2010, Barbara Matera) (omröstning)

- Före omröstningen:

Barbara Matera, föredragande.– (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Under den rådande ekonomiska
krisen är ett av de största problemen för de utvecklade ekonomierna just arbetslöshet, ett hot som har nått
alarmerande höga 10 procent i euroområdet.

EU-institutionerna och framför allt Europeiska kommissionen har i budgetförslaget för 2011 infört en rad
åtgärder för att stödja den ekonomiska återhämtningen, bland annat komplettering av Europeiska fonden
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för justering för globaliseringseffekter, som jag är föredragande för, och det finns fyra viktiga förslag om
utnyttjande av fonden, som vi nu ska rösta om.

Jag anser därför att förfarandena för utnyttjande av fonden måste rationaliseras så att vi kan snabbt kan göra
en insats för arbetstagare vars företag har drabbats av den ekonomiska krisen och som berörs av sina företags
utlokaliseringsprocesser. Jag uppmanar därför mina parlamentskolleger att främja denna fond inom sina
egna medlemsstater.

7.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:
Irland/Waterford Crystal (A7-0181/2010, Barbara Matera) (omröstning)

7.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:
ES/Castilla-La Mancha (A7-0179/2010, Barbara Matera) (omröstning)

7.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:
Tekniskt stöd på kommissionens initiativ (A7-0178/2010, Barbara Matera)
(omröstning)

7.6. Öppenhet och finansiering inom regionalpolitiken (A7-0139/2010, Michail
Tremopoulos) (omröstning)

- Före omröstningen:

Michail Tremopoulos, föredragande. – (EL) Herr talman, mina damer och herrar! Incitamentet för denna
rapport om öppenhet inom regionalpolitiken och dess finansiering var att en full redovisning av vilka som
får medel från EU-fonden gör det möjligt för allmänheten att delta i en viktig diskussion om hur EU:s offentliga
medel används. Detta är nödvändigt för en fungerande demokrati på EU-nivå.

Detta betänkande, som jag tilldelades av utskottet för regional utveckling, innehåller rekommendationer
som bör ingå i framtida förhandlingar om strukturfonderna, exempelvis tillhandahållandet av nödvändig
ytterligare information när förteckningar över mottagare offentliggörs samt tillräckligt bindande bestämmelser
för partnerskap.

Andra förslag som kan genomföras inom ramen för de nuvarande sammanhållningsprogrammen är till
exempel

- kommissionens utarbetande av en mer detaljerad och föreskrivande form för specificeringen av strukturen,
formatet och innehållet för den information, som ska lämnas,

- koppling av EU:s öppenhetsinitiativ även till de nya finansiella kontrollerna och granskningarna,

- en hårdare linje från revisorerna i fråga om kommunikations- och informationskrav, inklusive
offentliggörande av namnen, samt användning av finansiella korrigeringar när bedrägeri konstaterats,

- närmare medverkan av regionala och lokala myndigheter och andra berörda i alla faser av
sammanhållningsplaneringen och genomförandet samt full tillgång till all projektdokumentation för dem,

- mer vägledning från kommissionen om hur partnerskapsklausulen ska genomföras i praktiken i nuvarande
program och förbättrad insyn i EU-finansieringen av större projekt.

Jag vill ännu en gång tacka skuggföredragandena från de andra politiska grupperna för den sluttext som vi
lyckades åstadkomma.

7.7. EU:s finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010)
(A7-0190/2010, Seán Kelly) (omröstning)

- Före omröstningen:
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Seán Kelly, föredragande. – (EN) Herr talman! Jag vet att kollegerna inte vill att folk ska tala just nu, men jag
ber er ha tålamod bara ett par minuter.

För det första därför att detta inte debatterats i kammaren. Det är viktigt att något sägs om det, särskilt på
grund av den roll som EU:s internationella fond spelat för Irland. För det andra tror de flesta på Irland – och
på annat håll – att denna fond huvudsakligen finansierats av USA. Självklart spelade USA en stor roll – och
jag vill tacka dem för det – vilket också Kanada, Australien och Nya Zeeland gjorde, men det är viktigt att
framhålla att från och med 2006 finansierar faktiskt EU 57 procent av fonden. Det är inte något som är
allmänt bekant och om vi inte har någon debatt här i parlamentet innebär det naturligtvis att vi ser till att
det förblir en hemlighet. Jag vill alltså framhålla den roll som EU spelar för att skapa kontakt, dialog och
försoning på Nordirland, en fredsprocess som visserligen är bräcklig men som tack och lov fortfarande håller.

Jag vill i dag lovorda alla människor som har bidragit till freden i Nordirland – det är så många – och särskilt
förmodar jag på extremkanterna. Partier som dr Ian Paisleys parti – han var ledamot av denna kammare
under många år – och Gerry Adams parti, som aldrig skulle ha mötts för 20 år sedan, har nu förenats i
fredsprocessen och maktdelningen. EU måste ta åt sig äran för detta – åtminstone sin beskärda andel – och
det vill jag framhålla i dag. Jag vill lovorda alla dem som har tagit risker för freden i Nordirland, och jag hoppas
att freden kommer att bestå.

– (GA) Jag hoppas att denna resolution kommer att antas enhälligt, och jag tackar alla medverkande för den
roll som de har spelat i fredsprocessen i mitt hemland.

Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Herr talman! Jag lade märke till att mellan omröstningen om vice
talmannen och de senaste omröstningarna har 150 ledamöter försvunnit. Jag vet inte om deras försvinnande
beror på magont eller ett problem med luftkonditioneringen. Vi kanske borde undersöka saken.

Talmannen. – Nej, de har inte försvunnit. Vi kommer att ge er en mycket tydlig förklaring till vad som hände
under omröstningen för pastor Tõkés, men det var inte gudomligt ingripande.

7.8. Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (A7-0162/2010,
Marian-Jean Marinescu) (omröstning)

- Efter omröstningen:

Robert Atkins (ECR). – (EN) Herr talman! Ursäkta att jag är besvärlig igen men det är faktiskt en fjärde
omröstning genom namnupprop om sidan.

Talmannen. – Jag har fått veta att en ny version av omröstningslistan ska utfärdas, så den har sannolikt
bedömts vara felaktig. Vi har således slutfört omröstningen om Marinescubetänkandet.

7.9. Anpassning av arbetsordningen till Lissabonfördraget (A7-0043/2009, David
Martin) (omröstning)

- Före omröstningen:

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Herr talman! Jag märker att ni till skillnad från talman Jerzy Buzek inte lider
av dåligt sidoseende utan såg mig.

Herr talman! Jag har en mycket kort ordningsfråga. Avsikten med David Martins betänkande var att reda ut
problem angående anpassningen till Lissabonfördraget, men bland de olika ändringsförslag vi ska rösta om
finns det ett som inte på något vis gäller Lissabonfördraget och som enligt min mening strider mot de allmänna
principerna för parlamentsförfarandet. Det är ändringsförslaget som innebär att grupplösa ledamöter fråntas
rätten att utse sina egna företrädare.

Mina damer och herrar! Detta är en mycket allvarlig sak oavsett vilka politiska åsikter ni har. Att överlämna
ansvaret till parlamentets talman skulle dock, hur opartisk han än må vara, att utse en ledamot som ska
företräda de grupplösa ledamöterna i talmanskonferensen, grundat på gud vet vad vilka kriterier, i stället för
av de grupplösa ledamöterna själva, anser jag verkligen strider mot de allmänna rättsprinciperna och
domstolens rättspraxis.
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Herr talman! Jag anser därför att detta ändringsförslag bör strykas i listan över ändringsförslag som vi röstar
om i dag.

Talmannen. – Tack herr Gollnisch! Ni kanske erinrar er att jag under flera månader satt i kammaren som
grupplös ledamot och om jag får lov att säga det är mina politiska åsikter så skilda från era att detta bara
bevisar att den grupplösa avdelningen inte är en grupp och aldrig kan bli det.

- I slutet av omröstningen:

David Martin, föredragande. – (EN) Herr talman! Jag vill inte försinka kammaren men innan vi avslutar denna
punkt är det två tekniska punkter som behöver klaras av.

Som ni vet inleddes denna process i november. Vi behöver lägga till ett nytt citat som kopplar omröstningen
i november till denna omröstning och jag ber kammaren att godkänna att vi lägger till orden ”med beaktande
av sitt beslut av den 25 november 2009 om anpassning av parlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget”.
Detta är som jag sade bara en teknisk punkt.

Den andra tekniska punkten är att vi för närvarande säger att denna arbetsordning ska träda i kraft den 1
december 2009. Det är uppenbart inte möjligt och därför ber jag er att vi som vanligt tillämpar artikel 212.3,
vilket innebär att arbetsordningen träder i kraft den första dagen i nästa sammanträdesperiod.

Talmannen. – Herr Martin! Tack för allt ert arbete med detta och annat.

7.10. Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2011 (A7-0183/2010,
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (omröstning)

7.11. Derivatmarknader: förestående initiativ (A7-0187/2010, Werner Langen)
(omröstning)

7.12. Sakernas Internet (A7-0154/2010, Maria Badia i Cutchet) (omröstning)

7.13. Förvaltning av Internet – framtida åtgärder (A7-0185/2010, Francisco Sosa
Wagner) (omröstning)

7.14. Gemenskapens innovationspolitik i en värld i förändring (A7-0143/2010,
Hermann Winkler) (omröstning)

7.15. Framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför
FN:s högnivåmöte i september 2010 (A7-0165/2010, Michael Cashman) (omröstning)

- Efter omröstningen om punkt 25:

Anja Weisgerber (PPE). – (DE) Herr talman! Jag vill bara tala om att min omröstningsapparat har slutat att
fungera. Jag har inte kunnat delta i de tre senaste omröstningarna. Jag vore tacksam om ni kunde skicka efter
en tekniker.

7.16. Förslag till beslut om inrättande av delegationen till parlamentarikerkommittén
Cariforum–EG samt sammansättningen av denna (omröstning)

***

Talmannen. − Kolleger! För er som vill höra förklaringen av Tõkésomröstningen:

Röstande ledamöter: 621 – vilket är röster för och nedlagda röster. Röster för: 334, nedlagda röster: 287,
men dessa räknas inte som avgivna röster. Den absoluta majoriteten är 168.

László Tőkés fick 334 röster, vilket är mer än den absoluta majoriteten på 168. Det elektroniska
omröstningssystemet är ett alternativ till att rösta med valsedlar. I en omröstning med valsedlar kan man
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bara rösta för en kandidat eller ett bestämt antal kandidater. Det finns aldrig någon möjlighet att rösta emot,
så som Dagmar Roth-Behrendt förklarade. Röstande som inte vill rösta för lämnar sina valsedlar tomma.
Jag hälsar därför pastor Tõkés välkommen till presidiet.

Stavros Lambrinidis (S&D). – (EN) Herr talman! Bara så att jag förstår, vad ni säger oss är att för
omröstningen om en vice talman är det alltid omöjligt att inte få en kvalificerad majoritet, eftersom man
bara kan rösta för eller bli noterad som nedlagd röst, och om de nedlagda rösterna inte räknas in i den totala
omröstningen så kommer kandidaten per definition alltid att få kvalificerad majoritet. Är detta vad ni säger?

Talmannen. – Som ni kommer ihåg, herr Lambrinidis, var det i början av denna parlamentsperiod faktiskt
tre omröstningar för att välja alla vice talmän med kvalificerad majoritet, så det var det förfarande som vi
följde den gången. Den här gången fanns det bara en kandidat och eftersom han fick över 168 röster fick
han mer än den kvalificerade majoriteten och väljs därmed i en enda omröstning. Detta förfarande är ovanligt
men vi måste följa reglerna.

Robert Goebbels (S&D). – (FR) Herr talman! Ni kanske följde reglerna men när jag adderar 334 röster för,
168 nedlagda röster och 287 personer som röstade emot får jag 789 ledamöter, med andra ord fler ledamöter
än vad som finns i kammaren. Det innebär att det förekommit flera valsedlar per person, så som det var i
valet på Korsika. Detta är uppenbart en riggad omröstning och det bör bli en ny omröstning.

Talmannen. – Herr Goebbels! Svaret på er fråga är att en rad ledamöter felaktigt uppfattat att det som angavs
på skärmen som absolut majoritet var ett röstantal. Det var det inte. Det var en uppgift om den absoluta
majoriteten. Den ska inte adderas till det totala antalet avgivna röster. Jag upprepar: László Tőkés fick 334
röster. Det är mer än kvalificerad majoritet. Han är därför vald.

Jag vill göra det mycket klart att siffran 168 inte gällde 168 röster. Det var en uppgift om antalet, den
nödvändiga tröskeln, för att få uppdraget som vice talman. Jag beklagar missförståndet. Vi har kanske gjort
det klarare nu.

Adrian Severin (S&D). – (EN) Herr talman! Jag vill inte gå in på detaljer. Jag vill bara påminna om att
mötesordföranden och parlamentets talman informerade oss om att de som tänkte avstå från att rösta och
de som tänkte rösta emot skulle komma att göra samma sak. Detta tillkännagivande var naturligtvis
missledande men trots detta eftersom tillkännagivandet kom från mötesordföranden var det ett giltigt
tillkännagivande och därför anser jag att omröstningen bör göras om baserat på det klargörande som ni har
gett oss.

Talmannen. – Jag är säker på att om omröstningen gjordes om skulle resultatet bli detsamma. Jag tror att
man förstod att omröstningen skulle vara som en vanlig elektronisk omröstning – att knapparna betydde
samma sak, och då är resultatet klart. Det som inte var klart var sifferuppgiften 168 som sattes upp på tavlan,
vilket ledde till en viss förvirring. Om det var något missförstånd kan talmannen själv klargöra vad han sade
nästa gång han sitter här framför er.

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Jag heter Senyszyn.

Dessa förklaringar är dock allt annat än tillfredsställande eftersom vi före omröstningen fick veta att röster
emot och nedlagda röster skulle räknas ihop, vilket stämmer med kraven för en kvalificerad majoritet. Vad
menar vi egentligen med ”kvalificerad majoritet”? Det innebär att det måste vara fler röster för än summan
av röster emot och nedlagda röster. I detta fall är det inte alls klart vad resultatet av omröstningen blev. Jerzy
Buzek sade att det var 334 röster för, 287 röster emot och 168 nedlagda röster. Här ser det faktiskt ut som
om 789 personer röstade och nu med förklaringarna att vissa av rösterna inte räknas kan det innebära att
vissa av de 334 rösterna för kandidaten inte räknas.

Detta är en absolut oacceptabel situation, enligt definitionen i de flesta länder. Jag tror inte att det skulle råka
vara annorlunda i vårt parlament. ”Kvalificerad majoritet” eller ”absolut majoritet” innebär att rösterna för
är fler än rösterna emot och nedlagda röster. I detta fall var det inte alls så, eftersom ett felaktigt antal röster
avgavs. Det innebär att omröstningssystemet inte fungerade ordentligt och att omröstningen absolut måste
göras om.

Nicole Sinclaire (NI). – (EN) Herr talman, om ni ursäktar! Jag har två ordningsfrågor. Den första gäller
omröstningen om vice talman. Detta kan absolut inte vara ett klart omröstningsresultat. Vi missleddes av
anvisningarna. På den här raden försökte vi rösta emot men apparaterna tillät inte att vi gjorde det. Vi försökte
väcka en ordningsfråga, som inte accepterades då, och därför efterlyser jag en ny omröstning med valsedlar
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eller en okomplicerad omröstning med alternativen ja/avstår/nej med resultaten ordentligt redovisade. För
dem som i likhet med mig är kritiska till denna institution: Tack – detta är ett självmål för er och vi kommer
att kritisera detta mycket, så tack så mycket!

Min andra kritik gäller att jag vägrades framföra en röstförklaring om Tremopoulosbetänkandet. Det var en
omröstning genom namnupprop om öppenhet och jag röstade emot detta. Nu får jag inte möjlighet att
förklara varför jag röstade emot, utan mina väljare kommer att se att jag röstade emot öppenhet. Jag vill
förklara varför jag röstade emot betänkandet. Kan jag få lov att göra en röstförklaring om detta.

Talmannen. – När det gäller den första punkten är den personal som var där närvarande och det är också
den talman som var ordförande under omröstningen. Om det har uppstått några oklarheter om
handläggningen så kommer dessa att redas ut.

När det gäller den andra punkten är det inga röstförklaringar vid förenklade förfaranden utan debatt. Fru
Sinclaire, ni kan dock göra det skriftligen, så utnyttja den möjligheten.

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Herr talman! Jag hörde er och lyssnade noga på vad ni sade. Ni sade att 168
var tröskeln för kvalificerad majoritet. Detta var vad jag hörde och under alla omständigheter var det vad
som sades i översättningen. Jag finner det ganska otroligt om så är fallet, vi skulle på något sätt ta hälften av
antalet röstande som rösttröskel.

Så vad som än händer blir det alltid kvalificerad majoritet. Det är uppenbart. Detta är första gången som jag
har hört att 168 röster är en kvalificerad majoritet i detta parlament. Kanske jag missförstod vad ni sade,
men hela förfarandet förefaller absurt enligt min mening. Det kanske är lämpligt för en omröstning där det
finns flera kandidater men absolut inte för förnyandet av mandatet för en vice talman.

Talmannen. – Datorn räknade fram siffran 168 som majoritet utifrån de röster som faktiskt avgavs.

Jag har aldrig klarat några matteprov i hela mitt liv, så jag stoppar här!

Mário David (PPE). – (EN) Herr talman! Det är just på denna punkt som jag för en gångs skull håller med
Bruno Gollnisch, även om jag hoppas att det är för första och sista gången. Faktum är att med 621 röstande
ledamöter måste majoriteten vara minst 311. Jag är mycket glad över resultatet eftersom vår kandidat fick
334, och valdes alltså under alla omständigheter, men jag ber er att rätta till detta eftersom programmet i
datorn definitivt är matematiskt fel.

Talmannen. – Vi har noterat den synpunkten.

Matthias Groote (S&D). – (DE) Herr talman! Jag kunde inte rösta Nej i omröstningen eftersom min apparat
inte visade något förrän jag hade tryckt på Ja-knappen och därefter på knappen för Avstår. Kan ni kontrollera
ännu en gång hur apparaten samlar in och räknar rösterna, eftersom omröstningsresultatet enligt min mening
inte var entydigt. Jag är inte den enda som kommit fram till detta. En rad andra ledamöter gjorde samma
erfarenhet. De kunde inte trycka på knappen Avstår eller Nej utan var i stället tvungna att först rösta Ja. Det
gör den här omröstningsprocessen ganska slumpartad. Kan ni därför kontrollera igen hur rösterna räknades.

Talmannen. – Något säger mig att vi aldrig kommer att använda det här systemet igen. Vi kommer att
använda papper i fortsättningen!

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Herr talman! Jag föreslår att de som är till vänster i kammaren
avstår från att fortsätta att debattera detta. Det är övertydligt att det var 621 röster. Vice talmannen fick 334.
Det är majoritet, så låt oss gå vidare. Om allmänheten i de 27 länderna tittar kommer de att ha föga respekt
för den här kammaren. Det finns större frågor än denna, exempelvis arbetslösheten. Låt oss debattera de
frågor som är viktiga och inte slösa bort tiden på att diskutera detta längre. Herr talman! Jag godkänner er
förklaring och jag godkänner talmannens förklaring. Så låt oss gå vidare och ta upp frågor som är viktiga.

Toine Manders (ALDE). – (NL) Herr talman! Jag föreslår att ni e-postar den förklaring som ni har gett, som
jag anser är tydlig, till alla parlamentsledamöterna, eftersom jag tyvärr kan konstatera att ett stort antal
parlamentsledamöter som alltid blir upphetsade om frågor som gäller öppenhet, klarhet och demokrati har
rusat i väg på lunch. De kanske kommer att finna saken klar om ni skickar förklaringen med e-post till dem.

Talmannen. – Det beslutar talmannen om men jag ska verkligen föreslå honom det.
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Alexandra Thein (ALDE). – (DE) Herr talman, herr vice talman! Våra plenarsammanträden är offentliga
och detta ger ett mycket dåligt intryck. Jag vill ansluta mig till det som just har sagts. Jag ber inte om ett
e-postmeddelande. I stället vill jag att det hela ska offentliggöras och förklaras på parlamentets webbplats,
eftersom minst ett uttalande måste vara fel. 168 kan inte ha varit tröskeln. Om 621 röster avgavs måste
tröskeln ha varit 310 – om jag har förstått saken rätt. Jag vill därför be er om en skriftlig förklaring på
webbplatsen så att alla medborgare också kan förstå det. Med tanke på hur många människor som tittar har
vi verkligen gett ett mycket dåligt offentligt intryck.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Eftersom talman Jerzy Buzeks förklaringar om
omröstningsförfarandet var förvirrande och motsägelsefulla och att vissa omröstningsapparater inte fungerade,
anser jag att det skulle ge klarhet och legitima resultat om omröstningen gjordes om. Så som mina kolleger
nämnde är vi beskådade av medborgare från 27 länder. Jag anser att vi måste visa öppenhet och integritet
för dem som har valt oss.

Det är beklagligt att precis som ett stort antal parlamentsledamöter diskuterar om hur omröstningen ska gå
till, har förslaget att göra om omröstningen under normala betingelser förkastats, vilket visar prov på avsaknad
av rättvis behandling för alla parlamentsledamöter.

Det är därför som er övertygelse, talmannens övertygelse och övertygelsen bland de ledamöter som intygade
att deras röster tagits emot måste vara allas vår övertygelse, övertygelsen för alla EU-medlemmar.

8. Röstförklaringar

Muntliga röstförklaringar

Betänkande: Kelly (A7-0190/010)

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (GA) Herr talman! Jag är extremt nöjd men inte överraskad av det
överväldigande antalet röster för, så som också har varit fallet i alla debatter om Internationella fonden för
Irland. Naturligtvis var EU en av huvudbidragsgivarna när fonden 1986 inrättades av regeringarna i London
och Dublin för att främja ekonomisk och social utveckling i de tolv grevskapen på båda sidor av gränsen.

(GA) Över 800 miljoner euro i bidrag har betalats in till fonden och om man räknar in multiplikatoreffekten
blir detta lika med en investering på över 2 miljarder euro.

Jag kommer själv från ett gränsgrevskap och jag företräder en gränsregion och därför har jag mycket god
insikt om den roll som Internationella fonden för Irland har spelat i fredsprocessen.

Över 40 000 direkta arbetstillfällen och 16 000 indirekta arbetstillfällen har tillkommit med hjälp av
Internationella fonden och den har skapat sysselsättningstillfällen i en ekonomiskt missgynnad region.

(EN) Sammanfattningsvis anser jag att även om en avvecklingsstrategi har överenskommits för att avsluta
fondens arbete vid årets slut bör man överväga att förlänga detta värdefulla och effektiva program. Tack för
ert tålamod.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Herr talman! Jag röstade för detta initiativ eftersom dess huvudsyfte
är att fortsätta att stödja freds- och försoningsprocessen i Nordirland och i Irlands gränsområden, för att
bygga broar för försoning och kommunikation mellan de mest splittrade samhällena och fortsätta att som
européer försvara värden och de mänskliga rättigheterna.

Vi i Euskadi – Baskien – lider fortfarande av terroristvåld och vi väntar på att Euskadi Ta Askatasuna (ETA)
ska lyssna till ropet från det baskiska samhället som är trötta på lidandet och ber ETA att en gång för alla
upphöra med våldet. Vi väntar på en förklaring om ett definitivt eldupphör. Under dessa omständigheter
förväntar jag mig samma solidaritet och helhjärtade stöd från EU för Baskien för att bygga upp den fred och
försoning som vi längtar efter.

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Herr talman! Inget land har varit så missgynnat av räddningsaktioner som
Irland och inget folk har drabbats så hårt som irländarna. Den irländska finansministern Brian Lenihan fattade
alla de rätta besluten. Varje irländsk offentliganställd från Taoiseach till den lägsta tjänstemannen och alla
mottagare av arbetslöshetsstöd har dragit åt sina livremmar och fått sin inkomst kraftigt minskad. Nu finner
de att om de inte hade fattat några av dessa smärtsamma beslut – om de bara hade fortsatt att göra av med
pengar – skulle de precis som grekerna ha kvalificerat sig för ett eget undantag, och det värsta av allt är att
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de upptäcker att de är skyldiga att medverka till att rädda Grekland. Och det är inte allt, utan de upptäcker
att per invånare ger Irland ett större bidrag än de flesta andra medlemmarna av euroområdet.

Varje ortodox ekonom skulle föreslå att det som vi behöver göra vid en tid som denna är att tillåta att en del
av ekonomierna i euroområdet trycker sin egen valuta igen, devalverar, köper sig själva tid att prissätta sig
tillbaka på marknaden igen. I stället dömer vi folken i Sydeuropa till åratals fattigdom och deflation och
belastar skattebetalarna i Nordeuropa med en enorm skuld, och allt detta bara för att rädda ett par ansikten.
Vi har säkert de dyraste ansiktena sedan Helena av Troja, som sjösatte tusentals skepp!

James Nicholson (ECR). – (EN) Herr talman! Det var inte min avsikt att göra en röstförklaring om denna
fråga, men under sitt anförande hänvisade föredraganden bara till Ian Paisley och Gerry Adams, och sade att
de hade gett Nordirland fred. Tja, Gerry Adams och Ian Paisley har nog fört med sig mycket men aldrig fred.
Många människor kan göra anspråk på freden i Nordirland men det var verkligen David Trimble och John
Hume som gjorde det tunga arbetet för att ge Nordirland fred och jag hoppas att föredraganden ser till att
få fakta rätt i framtiden. De gjorde allt det tunga arbetet i det förflutna.

Låt mig göra det klart att jag röstade för i dag eftersom jag anser att i dagens Nordirland behöver vi fortfarande
stöd för att bevara det som har uppnåtts. Det är inte på något sätt säkert att freden kommer att vara eftersom
det på båda sidor finns somliga som försöker förstöra det som uppnåtts – och vi har sett dem träda fram på
senare tid.

Val av en vice talman för Europaparlamentet

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Herr talman! Jag var en av de 334 ledamöterna i Europaparlamentet
som stödde valet av pastor Tõkés som Europaparlamentets vice talman. Han är en hjälte från min ungdom.
Som journalist för Solidaritet 1989 och under angrepp från Ceauşescus kriminella säkerhetstjänst Securitate
rapporterade jag om den rumänska revolutionen och den revolutionen startade i Timişoara med ett tal som
László Tőkés höll den 16 december 1989.

Det smärtar mig dock i dag att han har fallit offer för först ett datorfel som felaktigt räknade 168 röster och
att dessa 168 röster sedan av mötesordföranden lades till i totalsumman, vilket har orsakat en allmän
kontrovers. Om folk försöker ifrågasätta lagligheten av valet av László Tőkés som Europaparlamentets vice
talman är jag därför för att göra om omröstningen. Jag är säker på att hans resultat kommer att bli ännu
bättre. Mandatet för en så framstående person i Europaparlamentet får inte kunna ifrågasättas av någon. Jag
anser därför att det är i László Tőkés intresse att göra om omröstningen om någon skulle göra några
invändningar.

Betänkande: Marinescu (A7-016/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag röstade för Marian-Jean Marinescus
betänkande – som jag vill ta tillfället i akt att tacka – eftersom jag anser att moderna och effektiva
godstransporter är ett grundläggande krav, inte bara för konkurrenskraften, utan även för de europeiska
företagens överlevnad. Jag stöder dessutom helhjärtat föredragandens önskan om att återinföra vissa delar
av texten som detta parlament godkände vid förstabehandlingen.

Betänkande: Martin (A7-0043/2010)

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Herr talman, när vi började våra omröstningar i dag stötte vi på ett förfarande
som aldrig riktigt förekommit i kammaren tidigare – ett förfarande där endast ja-röster registrerades. Herr
talman! Jag säger er att det endast var en tidsfråga. Detta är ju den ståndpunkt som EU har intagit i en rad
folkomröstningar.

Europeiska konstitutionen eller Lissabonfördraget förkastades gång på gång i omröstningarna: av 54 procent
av de franska väljarna, 62 procent av de nederländska väljarna och 53 procent av de irländska väljarna.
Reaktionen blev varje gång att fortsätta ändå, att strunta i vilka invändningar folket hade, att bara höra ”ja”
där människor framfört sitt motstånd. Nu har vi stadfäst eller normaliserat den strategin i denna kammares
arbetsordning. Vi har gjort det omöjligt för människor att registrera att de tar avstånd till förslaget. Jag är
frestad att tillgripa det gamla talesättet: Vilken del av ”nej” förstår ni inte?

Syed Kamall (ECR). – (EN) Herr talman! När vi i dag tittar på detta betänkande om arbetsordningen och
anpassningen av arbetsordningen till Lissabonfördraget är det intressant att när vi talar med många
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parlamentsledamöter vet de faktiskt inte själva riktigt vad som står i Lissabonfördraget och hur det påverkar
våra väljares dagliga liv.

Ta till exempel hela räddningsaktionen för Grekland. Om man tittar på det som har diskuterats i rådet är det
artikel 122 i Lissabonfördraget, som var tänkt att vara en artikel om solidaritet: i en anda av solidaritet mellan
medlemsstaterna får rådet besluta om lämpliga åtgärder med hänsyn till den ekonomiska situationen, särskilt
om det uppstår allvarliga försörjningsproblem i fråga om vissa varor, särskilt på energiområdet, eller om en
medlemsstat hotas av allvarliga svårigheter på grund av naturkatastrofer. Detta används nu som förevändning
för medlemsstater, oavsett om de är medlemmar av euroområdet eller inte, att rädda ett land som har försatt
sig själv i ett elände, och inte på grund av exceptionella omständigheter.

Vi bör vara uppriktiga mot väljarna och tala om vad Lissabonfördraget betyder för väljarna. Innebär det att
man ska ta skattebetalarnas pengar för att rädda länder som inte kan sköta sina egna affärer?

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Herr talman! Detta parlament har en särskild talang när det gäller reformer av
arbetsordningen, som alltid utformas för att minska rättigheterna för minoriteten, eller underklassen, som
vi i viss utsträckning är. Under det gångna året har vi toppridits över den regel som enligt bestämmelserna
i artikel 24 i arbetsordningen tillåter att grupplösa ledamöter utser sin egen företrädare.

I en kommentar som var – jag beklagar – en av de dummaste kommentarer jag har hört under min
parlamentstid, uppgav talmannen att detta inte var möjligt eftersom ni inte hade samma politiska övertygelse
som jag. Det är riktigt, jag är grupplös av princip, medan ni endast var grupplös därför att ni förråddes av
era vänner.

Men, herr talman, det fanns dock ett sätt att lösa meningsskillnaden och det var genom omröstning. En
omröstning är det brukliga förfarandet i en demokrati. Men nej, nu ska de grupplösas företrädare utses av
parlamentets talman. Detta är ännu en fars.

Det var faktiskt David Martin som kläckte idén och planerade detta tillsammans med företrädarna för de
båda huvudgrupperna. Det påminner mig om de tidigare förslagen om ändring av arbetsordningen som
Richard Corbett låg bakom, men han har nu sjunkit undan i glömskan efter att ha besegrats i valet till
Europaparlamentet av min vän Nick Griffin.

Philip Claeys (NI). – (NL) Herr talman! I ändringsförslag 86 i Martinbetänkandet föreskrivs att företrädaren
för de grupplösa ledamöterna i talmanskonferensen ska beslutas inte av de grupplösa ledamöterna själva
utan av parlamentets talman. Den förklaring som ges är att samförstånd saknas mellan de grupplösa
ledamöterna. Jag frågar mig själv vad problemet är. Det finns inte heller något samförstånd i själva kammaren
när parlamentets talman väljs, vilket just är anledningen till att vi håller demokratiska omröstningar.
Företrädaren för de grupplösa ledamöterna måste vara representativ och därför vore det bäst att ordna en
omröstning.

Europaparlamentet har börjat uppträda som ett slags Musse Pigg-parlament, där talmannen beslutar vem
som är representativ för vissa av hans motståndare. Jag undrar också över grunden för detta beslut. Är det
representativitet? Personlig sympati eller vänskap med en viss grupplös ledamot? Vilka kriterier kommer
talmannen att använda för att besluta om företrädaren för de grupplösa ledamöterna? Jag hade önskat att
talmannen skulle ha uttalat sig om detta före omröstningen, men tyvärr hade vi inte rätt att få höra det.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Herr talman! Med all respekt för er och denna institution bör debatten om
anpassningen av arbetsordningen till Lissabonfördraget också inbegripa omnämnandet av de brister i
arbetsordningen som har gjort det möjligt att ha en omröstning som denna och ett resultat som det i valet
av László Tőkés till vice talman.

Jag förstår inte hur talmännen kan utlysa en omtvistad omröstning och därigenom ett omtvistat resultat av
omröstningen, och jag sympatiserar med mina kolleger som betvivlar att deras röster räknades korrekt.
Därför anser jag att EU och Europaparlamentet ska agera öppet och klart och så länge som några ledamöter
anser att deras röster har behandlats annorlunda av omröstningsutrustningen än det sätt på vilket de röstade,
och de inte hade möjlighet att kontrollera det på sina skärmar, så fortsätter omröstningen att vara
kontroversiell.

Jag anser därför att det är i László Tőkés intresse, och för Europaparlamentets trovärdighet, att faktiskt gå
tillbaka till denna omröstning och rösta igen, så att det inte råder några tvivel i framtiden om valet av
Europaparlamentets vice talman.
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Betänkande: Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Herr talman! Cancern från Grekland har fått metastaser i hela
Medelhavsområdet. Vi läste denna vecka att Europeiska kommissionen är beredd att undsätta Spanien, och
Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, medger öppet att i så fall kommer de 750 miljarder
euro som redan har öronmärkts för räddningsaktioner att vara helt otillräckliga.

Allteftersom tumören sprider sig har våra ledare i stället för att överväga en amputation bestämt sig för att
förlänga kemoterapin, vilket kommer att bli dyrt och smärtsamt och med osäker utgång. Det jag menar med
detta är att de försöker skapa det maskineri som Herman Van Rompuy kallar för ekonomisk styrning och
vad hans företrädare kallade fiskal federalism: skatteharmonisering, en avgift på finansiella transaktioner,
en europeisk statsskuldsförvaltning eller en europeisk monetär fond. Alla dessa anordningar för att försöka
överföra pengar för att hålla sitt projekt i gång när naturligtvis det skulle vara mycket enklare att skona
skattebetalarna från bördan av denna räddningsaktion och ge de prövade ekonomierna den massiva
stimulansen av att tillåta sig själva att devalvera och prissätta sig själva in på marknaden. Vilket högt pris vi
förväntar oss av vårt folk för att hålla den egenkära eliten på gott humör.

Betänkande: Cashman (A7-0165/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! I samband med 2000 års
millennietoppmöte förnyade de rikaste länderna, däribland EU-länderna, sina löften om att uppnå vissa
specifika mål senast 2015: att minska hunger och fattigdom, att förbättra utbildning och hälsa, och att skydda
miljön i utvecklingsländerna.

Nästan tio år senare anser vi att EU, som är den viktigaste internationella aktören på biståndsområdet, mer
än någonsin måste inta en ledande roll. Det råder ingen tvekan om att under de senaste åren har ökningar
av utvecklingsbiståndet hjälpt till att minska miljontals människors lidande. Det är visserligen sant att även
om biståndet fungerar återstår mycket att göra, inte minst med hänsyn till den rådande internationella krisen,
som tvingar många medlemsstater att minska sina egna biståndsbudgetar till dessa länder.

Herr talman! Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser att vi vid denna tidpunkt behöver utforska
innovativa finansieringsmekanismer. EU-medlemsstaterna måste ta strategiska politiska partnerskap med
dessa länder på allvar. Detta innebär att alla partner måste visa en förnyad politisk vilja att uppnå de
prioriterade målen, vilka fortfarande är: en konsekvent politik för utveckling, kampen mot
klimatförändringarna och den globala krisen, styrning och rättigheter, rätten till mat samt utbildning i
utvecklingsfrågor. Herr talman! Detta förblir vår främsta utmaning.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag röstade för Cashmanbetänkandet
eftersom jag anser att det är kammarens och EU-institutionernas skyldighet att stå fast vid sina löften till
människor i de mindre utvecklade länderna, särskilt de afrikanska länderna.

Det får inte bli så att vi 2015 inser att de åtta mål som vi har satt upp för oss själva inte har uppnåtts. Bakom
uppnåendet av millennieutvecklingsmålen, bakom dessa procentsatser – låt oss komma ihåg det – finns det
miljarder människor som lider och som inte har möjlighet att leva ett värdigt liv.

Europeiska unionen måste föregå med gott exempel och leda vägen när det gäller utvecklingsbistånd.
Annullering av statliga lån tillsammans med ett större åtagande om att se till att biståndet används väl är en
av huvudpunkterna i detta projekt som bygger på solidaritet, och vars genomförande inte kan uppskjutas
utan att offra fler människoliv, det måste vi vara medvetna om.

Skriftliga röstförklaringar

Val av en vice talman för Europaparlamentet

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) En av Europaparlamentets vice talmän Pal Schmitt valdes nyligen till
talman i det nyvalda ungerska parlamentet. Mina kolleger och jag har därför valt en ny talman. Eftersom
László Tőkés, ungersk medlem av gruppen Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokraterna), uppfyller alla
kriterier som krävs för ett sådant uppdrag (integritet, engagemang, främjande av det europeiska bygget),
röstade jag för hans kandidatur.

Cătălin Sorin Ivan (S&D), skriftlig. – (RO) Utnämningen av László Tőkés till Europaparlamentets vice
talman är en förolämpning mot Rumänien med hänsyn till det chauvinistiska tonläget i denna kollegas
uttalanden. Hans utnämning till denna post ger ännu större anledning till oro på grund av det tvivelaktiga
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omröstningsförfarande som användes. En sådan utnämning borde ha ägt rum i Europaparlamentet, ett forum
som står till svars för EU:s medborgare. Eftersom denna gärning har begåtts skulle vi ha önskat att
omröstningen hade genomförts under omständigheter som helt överensstämt med standardförfarandet.
Eftersom detta inte var fallet har omröstningen konsekvenser för Europaparlamentets anseende, särskilt i
Rumänien där allmänheten har ett direkt intresse för saken. Huruvida László Tőkés kommer att göra ett bra
arbete på den post han nu har betyder mindre i denna situation. Det som verkligen spelar roll är att en
europeisk nation har blivit djupt förolämpad.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), skriftlig. – (EN) Dagens omröstning om valet av László Tőkés till
Europaparlamentets vice talman var en skandal. För det första har talmannens förklaringar till hur
omröstningen skulle gå till varit både förvirrande och motsägelsefulla. Följden blev att ingen var riktigt säker
på hur man skulle gå till väga. För det andra fungerade egendomligt nog inte omröstningsapparaterna
ordentligt för flera rumänska parlamentsledamöter – som tänkte rösta emot. För det tredje genomfördes
omröstningen ändå och talmannen lät saken bero och lämnade salen. För det fjärde förkastades ledamöternas
förnuftiga begäran att omröstningen skulle göras om under normala betingelser. För det femte tillkännagav
man att fler röster hade avgetts än antalet närvarande ledamöter! För det sjätte blev vi helt enkelt informerade
om att omröstningen var giltig ändå! För det sjunde kunde ingen ändå förklara hur 168 röster kunde
representera en kvalificerad majoritet i ett parlament med 751 ledamöter!

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) har därigenom påtvingat hela parlamentet sin vilja. Jag
beklagar detta eftersom de säkerligen kan bättre än så och vi, de andra parlamentsledamöterna, förtjänar
också bättre.

Betänkande: Matera (A7-0180/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Av politisk solidaritet med mina vänner i gruppen Europeiska
folkpartiet (kristdemokrater) röstade jag för betänkandet av min italienska kollega Barbara Matera (PPE) om
förslaget till beslut om att utnyttja ungefär 6,6 miljoner euro från Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter för att hjälpa Spanien som drabbats av uppsägningar inom sektorn för icke-metalliska
mineralprodukter. Utan att i grunden ifrågasätta Europeiska kommissionens analys, som bygger på uppgifter
som lämnats av Spanien, finner jag det egendomligt att denna fond ska utnyttjas för något som helt enkelt
är en konsekvens av att den spanska fastighetsbubblan har spruckit. Det är faktiskt minskningarna av hypotek
som lett till att antalet utfärdade byggnadstillstånd sjunkit och därmed till minskad förbrukning av plattor
och kakel samt icke-metalliska mineralprodukter. Var hamnar vi med den här logiken? Kan vi på allvar påstå
att detta är en justering för globaliseringen? Jag anser också att administrationskostnader på över 400 000
euro är oproportionerligt, även om en studie för 60 000 euro, vars kostnad verkar oförsvarbar, tycks vara
grundorsaken till det stora beloppet. Fortsättning följer ...

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Ökad arbetslöshet är en av de mest negativa konsekvenserna av den senaste
ekonomiska och finansiella krisen. En förvärrad marknadsinstabilitet har bidragit till att försämra läget för
många företag som har visat sig mindre skickliga i att anpassa sig till globaliseringen. I detta fall har 181
företag i regionen Valencia drabbats av denna konsekvens. Spanien har lämnat tillräcklig dokumentation
för sin begäran om att utnyttja medel från fonden och jag anser att denna begäran bör stödjas.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Det är oerhört viktigt att hjälpa arbetstagare som har blivit
övertaliga eller som drabbats av det rådande globala ekonomiska klimatet, så som i detta fall där 2 425
personer har sagts upp från 181 företag i den spanska regionen Valencia. Syftet med stödet är att omskola
och få ut dessa arbetstagare på arbetsmarknaden igen, vilket är mycket viktigt inte bara för att ekonomin
ska kunna återhämta sig utan även för den sociala stabiliteten. Jag röstar därför för denna resolution. Jag vill
upprepa kommissionens rekommendation om att medlen inte bör överföras från Europeiska socialfonden
för att göra betalningar under Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Det här är medel
med andra och kompletterande mål, varför de inte kan ersätta varandra. Eftersom det är en undantagsåtgärd
måste Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ha egen finansiering och det är ett allvarligt
misstag att fondens finansiering av tillfälliga åtgärder ska tillhandahållas på bekostnad av Europeiska
socialfonden eller någon annan strukturfond.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Den 2 september 2009 lämnade Spanien in en ansökan om att
utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för anställda som avskedats från 181
företag inom sektorn för tillverkning av andra icke-metalliska mineralprodukter i en och samma Nuts
II-region, Valencia. Jag anser att denna ansökan uppfyller kraven för ekonomiska bidrag i artikel 10 i
förordning (EG) nr 1927/2006. Därför instämmer jag med betänkandet och kommissionens förslag om att
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utnyttja 6 598 735 euro, eftersom endast åtgärder som hjälper arbetslösa personer att komma ut på
arbetsmarknaden finansieras med medel från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.
Pengar från fonden skapar förutsättningar för arbetslösa att hitta fasta eller tillfälliga anställningar, delta i
yrkesutbildningsprogram och skaffa sig den kunskap som krävs för att motsvara arbetsmarknadens behov,
förvärva handelslicens eller starta eget. Även Litauen har redan dragit nytta av stöd från fonden.

Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för betänkandena om utnyttjande av Europeiska fonden
för justering för globaliseringseffekter, eftersom jag anser att det är viktigt att understryka fondens betydelse.

Detta instrument inrättades för att stödja arbetsmarknadsåtgärder som helt är inriktade på att bistå arbetstagare
som blivit arbetslösa på grund av strukturförändringarna av de viktigaste internationella handelsmönstren
och hjälpa dem att komma ut på arbetsmarknaden igen.

Detta är ett extremt värdefullt instrument som från 2007 och fram till i dag har tagit emot 55 ansökningar
från 17 medlemsstater om stöd till 52 334 arbetslösa arbetstagare, för vilka totalt 271,9 miljoner euro har
anslagits.

En analys av tillgängliga uppgifter visar att 5 195 euro från Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter har utnyttjats för varje arbetslös arbetstagare, ett belopp som verkligen används för
att genomföra individuella tjänstepaket som är särskilt utformade för att få ut de berörda arbetstagarna på
arbetsmarknaden.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) I respekt för de spanska arbetstagarna i regionen Valencia,
som har drabbats av globaliseringen, lägger jag ned min röst. Med tanke på den situation som konsekvenserna
av EU:s nyliberala politik har tvingat dem in i, skulle man känna sig motiverad att rösta emot de nålpengar
som den europeiska eliten har tyckt vara passande att erbjuda dem. Dock kan det lilla som de får bidra till
att lätta deras börda. Detta gör dock inte strategin för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
mer acceptabel. Den stöder den pågående utlokaliseringen till Marocko och Algeriet och sanktionerar vinster
för de rikaste. Den eurokratiska oligarkin köper sig ett rent samvete billigt.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU är ett område för solidaritet och Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter ingår i detta. Detta stöd är viktigt för att hjälpa de arbetslösa och offren för utlokalisering
på grund av globaliseringen. Allt fler företag utlokaliserar, drar nytta av lägre arbetskraftskostnader i olika
länder, särskilt Kina och Indien, till nackdel för länder som respekterar arbetstagarnas rättigheter. Syftet med
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är att hjälpa arbetstagare som drabbats av företagens
utlokalisering och fonden är mycket viktig för att göra det lättare för dem att få en ny anställning. Tidigare
har Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter används av andra EU-länder och nu kan den
ge samma hjälp till Valencia i Spanien på grund av den senaste utvecklingen där över 2 400 arbetstagare
som har sagts upp från 181 företag inom sektorn tillverkning av andra icke-metalliska mineralprodukter.
Därför röstade jag som jag gjorde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Betänkandet gäller utnyttjandet av Europeiska fonden
för justering för globaliseringseffekter för att hjälpa regionen Valencia i Spanien med 6 598 735 euro, efter
det att 2 425 anställda sagts upp i 181 företag inom sektorn tillverkning av andra icke-metalliska
mineralprodukter. Medlen kommer att gå direkt till de berörda arbetstagarna. Betänkandet antogs utan debatt
i budgetutskottet. Även i plenum stödde vi i De gröna betänkandet.

Betänkande: Matera (A7-0181/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Av solidaritet med gruppen Europeiska folkpartiet (kristdemokrater)
och Irland på grundval av betänkandet av min förträffliga italienska kollega Barbara Matera röstade jag för
förslaget till beslut om att utnyttja ungefär 2,7 miljoner euro från Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter i stöd till Irland som drabbats av uppsägningar inom kristallsektorn. De flesta av de
600 uppsägningarna är i företaget Waterford Crystal. Utan att ifrågasätta Europeiska kommissionens analys
finner jag det egendomligt att detta företag, som har haft svårigheter sedan 2005, kan vara grundorsaken
till en justering för globalisering. År 2005 tillkännagav företaget att det skulle lägga ned sin Dungarvanfabrik
och koncentrera all verksamhet till huvudfabriken i Waterford i Kilkenny med 1 000 anställda. Flyttningen
innebar att nästan 500 arbetstillfällen försvann från Dungarvan. Efter nedläggningen av denna fabrik den
30 januari 2009 arrangerade de tidigare anställda och deras familjer demonstrationer som upphörde i mars
2009, efter en uppgörelse med arbetstagarna och betalning av 10 miljoner euro (källa: Wikipedia). Är detta
en justering för globalisering?
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Liam Aylward (ALDE), skriftlig. – (GA) Jag välkomnar verkligen ersättningen från Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter som går till tidigare anställda vid Waterford Crystal och hos
underleverantörer. Fonden inrättades för att hjälpa arbetstagare som drabbats på grund av strukturförändringar
i det globala handelsnätet och det kommer att vara mycket viktigt för det lokalsamhälle där Waterford Crystal
var huvudindustrin.

Eftersom denna industri var central i regionen, eftersom det var många lokala specialarbetare anställda i
glassektorn och av underleverantörsföretag och eftersom sektorn var mycket viktig för Waterfordregionens
identitet kommer dessa medel att vara till stor hjälp för arbetstagarna och deras familjer och kommer att
bidra till andra anställningsmöjligheter för arbetstagarna.

Samordningsåtgärder måste vidtas på lokal nivå för att se till att medlen fördelas på rätt sätt. Eftersom denna
arbetsstyrka är äldre än andra arbetstagare, och eftersom de utförde högt kvalificerat arbete, måste man se
till att medlen används till att ge omskolning och utbildning, främja företagande och förbättra tillgången till
arbeten.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Europeiska unionen är den främsta bidragsgivaren till
Internationella fonden för Irland, och står för ungefär 57 procent av dess årliga bidrag.

Jag välkomnar därför den roll som Europeiska unionen har spelat genom att ge ekonomiskt och socialt stöd
till Irland för att åstadkomma fred och försoning.

Den innevarande verksamhetsperioden närmar sig sitt slut men det är viktigt att EU fortsätter bidra till
Internationella fonden för Irland, och arbetar tillsammans för målet att bygga broar, integrera samhällen
och stimulera utvecklingen i regionerna i de båda områden av Irland som drabbats värst av instabiliteten
under senare år.

Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. – (EN) Jag välkomnar helhjärtat detta beslut om att utnyttja Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter för att stödja arbetstagarna vid Waterford Crystal. Den globala
ekonomiska krisen tillsammans med stora skiften i världshandeln har gjort många arbetstagare arbetslösa i
Irland och i hela Europa. Jag uppmanar den irländska regeringen att agera snabbt och se till att dessa medel
omedelbart och effektivt används för att tillgodose arbetstagarnas individuella omskolnings- och
utbildningsbehov. Tidsramen för användning av fonden är begränsad och ingen tid får gå förlorad innan de
nödvändiga tjänsterna tillhandahålls. Det behövs en översyn av förordningen om Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter för att medge större flexibilitet i användningen av de tillhandahållna
medlen, särskilt när det gäller tidsramen.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Det land som döpts till den keltiska tigern kunde en gång skryta med
häpnadsväckande tillväxtnivåer men har under de senaste åren drabbats av krisens konsekvenser och
effekterna av globaliseringen. Dessa har drabbat den irländska glassektorn och i dag är nästan 600 arbetstagare
i en situation där de behöver stöd. Jag stöder därför utnyttjandet av fonden.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Med hänsyn till målen för Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter röstar jag för att ge stöd till arbetstagare som sagts upp från Waterford
Crystal-företagen på Irland. Detta stöd uppgår till över 2,5 miljoner euro som kommer att vara viktigt för
att uppmuntra de drabbade att förbättra sin kompetens, eftersom de flesta av dem är över 45 år. Jag vill dock
framhålla den enorma skillnad och ojämlikhet som har uppstått när det gäller Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter. Det beror på att medlemsstaterna gång på gång underlåter att använda de tillgängliga
medlen, vilket är till klar nackdel för arbetstagare som blivit arbetslösa i dessa länder, så som har skett i
Portugal på grund av de ständigt ökade nivåerna av konkurser och arbetslöshet.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Den 7 augusti 2009 lämnade Irland in en ansökan om att få utnyttja
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för dem som blivit uppsagda vid företaget Waterford
Crystal och tre av dess underleverantörer/producenter i efterföljande led. Jag anser att denna ansökan uppfyller
kraven för ekonomiska bidrag i artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Jag instämmer med betänkandet
och kommissionens förslag om att utnyttja 2 570 853 euro, eftersom endast åtgärder som hjälper arbetslösa
personer att komma ut på arbetsmarknaden finansieras med medel från Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter. Pengar från fonden skapar förutsättningar för arbetslösa arbetstagare att hitta fasta
eller tillfälliga anställningar, att delta i yrkesutbildningsprogram och skaffa sig den kunskap som krävs för
att motsvara arbetsmarknadens behov, förvärva handelslicens eller starta eget. Även Litauen har redan dragit
nytta av stöd från fonden.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) I respekt för de irländska arbetstagarna vid Waterford
Crystal, som har drabbats av globaliseringen, lägger jag ned min röst. Med tanke på den situation som
konsekvenserna av EU:s nyliberala politik har tvingat dem in i, skulle man kunna känna sig motiverad att
rösta emot de nålpengar som den europeiska eliten har tyckt passande att erbjuda dem. Dock kan det lilla
som de får bidra till att lätta deras lidande. Detta gör dock inte strategin för Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter mer acceptabel. Den stöder bankernas pågående spekulation och sanktionerar de
vinster som amerikanska fonder, som t.ex. KPS Capital Partners, gör på de europeiska arbetstagarnas
bekostnad. I eurokraternas kungarike är det billigt att köpa sig ett rent samvete.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU är ett område för solidaritet och Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter ingår i detta. Detta stöd är viktigt för att hjälpa de arbetslösa och offren för utlokalisering
på grund av globaliseringen. Allt fler företag utlokaliserar, drar nytta av lägre arbetskraftskostnader i olika
länder, särskilt Kina och Indien, till nackdel för länder som respekterar arbetstagarnas rättigheter. Syftet med
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är att hjälpa arbetstagare som drabbats av företagens
utlokalisering och fonden är mycket viktig för att göra det lättare för dem att få en ny anställning. Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter har redan använts av andra EU-länder och därför bör vi nu
bevilja detta stöd till Irland och särskilt till företag inom sektorn för glas- och kristalltillverkning. Därför
röstade jag som jag gjorde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Betänkandet gäller utnyttjandet av Europeiska fonden
för justering för globaliseringseffekter till förmån för irländska arbetstagare (2 570 853 euro) efter
uppsägningar vid Waterford Crystal och tre av dess underleverantörer inom kristallsektorn. Medlen kommer
att gå direkt till de berörda arbetstagarna. Betänkandet antogs utan debatt i budgetutskottet. Det var inga
problem att rösta för.

Betänkande: Matera (A7-0179/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE), skriftlig. – (EN) Jag välkomnar beslutet att ge ekonomiskt stöd till friställda
arbetstagare som förlorat sina arbeten på grund av den globala finansiella och ekonomiska krisen i tre särskilda
fall – i regionerna Valencia och Kastilien-La Mancha i Spanien, samt i kristalltillverkningsföretaget Waterford
Crystal i Irland. Stödsumman för dessa fall uppgår till 11 miljoner euro och målgruppen är 3 663 friställda
arbetstagare. Även om stödet från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inte kommer
att lösa problemen som orsakats av den finansiella och ekonomiska krisen uppmanar jag EU-institutionerna
att göra en effektiv och snabb utvärdering av ansökningarna och uppmanar medlemsstaterna att delta aktivt
i fonden.

I mitt hemland Litauen har ekonomiskt stöd nyligen tilldelats arbetstagare som har förlorat sina arbeten
inom byggnads-, möbel- och beklädnadsindustrin samt till anställda vid Snaigëfabriken i staden Alytus. Detta
stöd har varit mycket uppskattat bland dem som drabbats hårdast av den globala finansiella och ekonomiska
krisen.

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Av solidaritet med gruppen Europeiska folkpartiet (kristdemokrater)
och på grundval av betänkandet av min italienska kollega Barbara Matera (PPE) röstade jag för förslaget till
beslut om att utnyttja ungefär 2 miljoner euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
i stöd till Spanien som drabbats av uppsägningar inom sektorn för tillverkning av trävaruprodukter. Spanien
motiverar sin begäran med principen om att den ekonomiska och finansiella krisen orsakade en plötslig
kollaps i den globala ekonomin, som haft allvarliga återverkningar inom flera sektorer, särskilt på efterfrågan
inom byggnadssektorn och därigenom på trävaruprodukter. Sanningen är den att krisen orsakades av att
den spanska fastighetsbubblan sprack och det är svårt att se vad motiveringen är för en justering för
globalisering ... Om man tittar på det som finansieras (till exempel 57 kampanjer om företagande för 3 000
euro styck, vilket blir totalt 171 000 euro, 16 utbildningsseminarier kombinerat med praktik till en kostnad
av 12 500 euro styck, för totalt 200 000 euro osv.), undrar man var justeringen för globalisering finns?
Fortsättning följer ...

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Det stora antalet sektorer och företag som drabbats av krisen och
globaliseringen gör det ofrånkomligt att ställa sig frågan om den nuvarande europeiska ekonomiska modellen
kommer av vara livskraftig och hållbar. Även om värdet av att bevilja stöd till uppsagda arbetstagare är
oomtvistat, kan inte samma sak sägas om cementeringen av ett tillstånd som tenderar att förvärra den redan
svåra situationen för t.ex. skogsarbetare och korkskördare i Kastilien-La Mancha.
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Förutom att periodvis ge stöd måste EU och medlemsstaterna främja ett företagsklimat som är fritt från
onödiga byråkratiska hinder och som är gynnsamt för entreprenörer och belönar risk och innovation.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för att bevilja stöd från Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter med hänsyn till de extremt negativa följderna av nedläggningen av 36
skogsföretag under loppet av nio månader i den spanska regionen Kastilien-La Mancha, vilket ledde till att
585 personer förlorat sina arbeten. Situationen blir än allvarligare av att det är en avfolkningsregion med en
arbetsstyrka som praktiskt taget helt saknar någon annan form av utbildning. Jag skulle därför vilja framhålla
behovet av särskild inriktning på de negativa konsekvenserna av den rådande ekonomiska krisen i de flesta
landsbygdsområden.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Den 9 oktober 2009 lämnade Spanien in en ansökan till kommissionen
om att få utnyttja totalt 1 950 000 euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för
585 arbetstagare som sagts upp från 36 företag som tillverkade trä- och timmer- samt korkprodukter, dock
inte möbler samt artiklar av halm- och flätningsmaterial i regionen Kastilien-La Mancha under nio månaders
rapporteringsperiod från den 1 november 2008 till den 31 juli 2009. Jag instämmer med kommissionens
bedömning att denna ansökan uppfyller kvalifikationskriterierna i förordningen om Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter och kommissionens rekommendation till budgetmyndigheten om att
godkänna ansökan, eftersom endast åtgärder som hjälper arbetslösa människor att komma tillbaka ut på
arbetsmarknaden finansieras med pengar från fonden. Pengar från fonden skapar förutsättningar för arbetslösa
arbetstagare att hitta fast eller tillfälligt arbete, delta i yrkesutbildningsprogram och skaffa sig den kunskap
som krävs för att motsvara behoven på arbetsmarknaden, förvärva handelslicens eller starta eget. Även
Litauen har redan dragit nytta av stöd från fonden.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) I respekt för de spanska arbetstagarna i regionen Kastilien-La
Mancha, som har drabbats av globaliseringen, lägger jag ned min röst. Med tanke på den situation som
konsekvenserna av EU:s nyliberala politik har tvingat dem in i, skulle man kunna känna sig motiverad att
rösta emot de nålpengar som den europeiska eliten tyckt vara passande att erbjuda dem. Dock kan det lilla
som de får bidra till att lätta deras lidande. Detta gör dock inte strategin för Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter mer acceptabel. Den stöder spekulation på bostadsmarknaden och dess kollaps
och sanktionerar vinster som räntan genererar för bankerna. Eurokratins tyranner skaffar sig enkelt ett rent
samvete.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU är ett område för solidaritet och Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter ingår i detta. Detta stöd är viktigt för att hjälpa de arbetslösa och offren för utlokalisering
på grund av globaliseringen. Allt fler företag utlokaliserar, drar nytta av lägre arbetskraftskostnader i olika
länder, särskilt Kina och Indien, till nackdel för länder som respekterar arbetstagarnas rättigheter. Syftet med
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är att hjälpa arbetstagare som drabbats av företagens
utlokalisering och fonden är mycket viktig för att göra det lättare för dem att få en ny anställning. Tidigare
har Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter använts av andra EU-länder och nu bör den
ge samma hjälp till Kastilien-La Manchai i Spanien, där 585 anställda sagts upp från 36 företag som är
verksamma inom sektorn trä- och timmer- samt korkprodukter, dock inte möbler samt artiklar av halm-
och flätningsmaterial. Därför röstade jag som jag gjorde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Betänkandet handlar om utnyttjandet av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter till förmån för regionen Kastilien-La Mancha i Spanien (1 950
000 euro), sedan 585 anställda sagts upp från 36 företag inom sektorn ”tillverkning av trä och varor av trä,
kork, rotting o.d. utom möbler, tillverkning av varor av halm och flätningsmaterial”. Medlen kommer att gå
direkt till de berörda arbetstagarna. Betänkandet antogs utan debatt i budgetutskottet. Vi i gruppen De
gröna/Europeiska fria alliansen stödde det.

Betänkande: Matera (A7-0178/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Av solidaritet med gruppen Europeiska folkpartiet (kristdemokrater),
och på grundval av betänkandet av min italienska kollega Barbara Matera röstade jag för förslaget till beslut
om att utnyttja 1,1 miljon euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att finansiera
tekniska stödaktiviteter i anslutning till fonden. Enligt artikel 8.1 i 2006 års förordning om Europeiska fonden
för justering för globaliseringseffekter ska 0,35 procent av hela det tillgängliga beloppet från fonden (500
miljoner euro) hållas tillgängliga varje år för tekniskt stöd på kommissionens initiativ. Det motsvarar
1 750 000 euro. Ingenting har ännu anslagits till tekniskt stöd. Uppriktigt sagt, att hålla två möten med 27
experter (en per medlemsstat) till en kostnad av 35 000 euro per styck, för en summa av totalt 70 000 euro,
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och två seminarier om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till en kostnad av 100 000
euro styck, verkar i samtliga fall poänglöst, särskilt om det innebär att låta fonden betala driftskostnader i
stället för justering för globalisering. Och vad kan man säga om tio studier för 25 000 euro styck ... osv.,
man får verkligen intrycket av att dessa tekniska stödaktiviteter genomförs för att förbruka pengar, enbart
därför att den rättsliga grunden finns.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jag instämmer med betänkandet, eftersom mer än hälften av de
tekniska stödresurser som anslagits till kommissionen kommer att användas för att finansiera studier och
utvärderingar av pågående fall med finansiering från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
och genomföra dem, vaska fram framgångsrika projekt och lära sig för framtiden. En del av de tekniska
anslagen kommer att användas till att inrätta en databas om långsiktig återanpassning till arbetsmarknaden.
Jag efterlyser också att åtminstone en del av dessa anslag ska användas för tekniska åtgärder som kan bidra
till att korta ned ansökningsförfarandet som i många fall är för långt. Jag vill uppmana medlemsstaterna att
bekanta sig med och utnyttja de möjligheter som erbjuds av fonden för arbetstagarna i situationer med
massarbetslöshet och att använda de tillgängliga medlen för att stödja arbetslösa arbetstagare och hjälpa
dem att komma ut på arbetsmarknaden igen. Jag vill vidare uppmana medlemsstaterna att utväxla information
om de bästa metoderna och särskilt lära sig från sådana medlemsstater som redan har infört nationella
informationsnätverk om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter med medverkan av
arbetsmarknadens parter och berörda på lokal nivå för att ha en bra struktur för stödet redo när
massarbetslöshet inträffar.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Kommissionen anser att Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter bör utnyttjas till att erbjuda lämpligt och tillräckligt tekniskt stöd till de många länder
som ansökt om stöd efter att antalet arbetslösa ökat på grund av den internationella ekonomiska och finansiella
krisen och globaliseringen som påverkar många företags betalningsförmåga. Den enhälliga omröstningen
i parlamentsutskottet visar att det råder samförstånd mellan de parlamentsledamöter som arbetat mest med
detta problem. Därför anser jag att frågan förtjänar samma uppmärksamhet av parlamentet.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för denna resolution där bättre genomförande av
stöd och stödmekanismer till arbetslösa främjas, eftersom jag inser hur viktig Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter är när det gäller omskolning av arbetare och lindring av den globala krisens
samhällsekonomiska effekter. Förutom att åtgärder för bättre övervakning, revision och utvärdering av
genomförandet av de stödplaner som godkänts måste stärkas vill jag även betona att vi verkligen måste
anstränga oss för att främja initiativ som leder till en ökad och mer omfattande användning av medlen från
fonden från medlemsstaternas, och då i synnerhet Portugals, sida.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Jag instämde i detta betänkande och i kommissionens förslag om
att utnyttja 1 110 000 euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till att finansiera
tekniskt stöd för kommissionen. I enlighet med artikel 8.1 i den förordning som utgör rättslig grund får 0,35
procent av de årliga anslag som är tillgängliga via Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
användas för tekniskt stöd på kommissionens initiativ. Högst 1,75 miljoner euro får användas varje år för
att täcka de fastställda behoven för genomförandet av fonden. Jag instämde i kommissionens förslag om att
detta belopp bör täcka följande verksamheter: Förberedelserna inför halvtidsutvärderingen av fonden –
övervakning och undersökningar av genomförandet, upprättande av en kunskapsbas, utbyte av information
och erfarenheter mellan medlemsstaterna och kommissionens experter och revisorer, utveckling av nätverk,
anordnande av möten i fondens expertgrupp för kontaktpersoner, anordnande av seminarier om
genomförandet av fonden samt informations- och annonseringsverksamhet och ytterligare utveckling av
fondens webbplats och publikationer på alla EU-språk. Verksamheten inom ramen för fonden kan spela en
viktig roll och syftet med fonden är att erbjuda personer som blivit arbetslösa till följd av globaliseringen
eller den globala finansiella och ekonomiska krisen engångsstöd för att underlätta deras återinträde på
arbetsmarknaden.

Erminia Mazzoni (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för betänkandet i fråga eftersom jag är övertygad om att
de förfaranden som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter omfattas av måste bli mer
funktionella.

I Europaparlamentets och rådets beslut av den 20 maj 2010 begärs att 1 110 000 euro ska utnyttjas till att
finansiera kontroll- och övervakningsverksamhet, men framför allt till att finansiera informationsverksamhet
och tekniskt och administrativt bistånd i samband med medlemsstaternas och arbetsmarknadsparternas
utnyttjande av resurser. För att förfarandena ska kunna förkortas är det ytterst viktigt att tillhandahålla tydlig
information och för att insyn och klarhet ska kunna uppnås är det avgörande att unionen får instrument
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som för den närmare medborgarna. Sedan den 1 maj 2009 har fonden även kunnat användas till att stödja
personer som blivit arbetslösa till följd av den ekonomiska krisen och situationen på finansmarknaderna.
På så sätt har den blivit ännu mer relevant och nödvändig.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU är ett område som bygger på solidaritet och Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter är en del av detta område. Stödet är nödvändigt för att hjälpa arbetslösa
och personer som drabbas av omlokalisering på grund av globaliseringen. Alltfler företag omlokaliserar sin
verksamhet och drar nytta av lägre kostnader för arbetskraft i andra länder, framför allt Kina och Indien.
Detta medför nackdelar för de länder som respekterar arbetstagares rättigheter. Syftet med fonden är att
hjälpa arbetstagare som drabbas av företagens omlokalisering och fonden är grundläggande när det gäller
att underlätta deras tillträde till ny sysselsättning. Därför är det även nödvändigt att utvärdera hur
stödmekanismen fungerar. Kommissionen har för avsikt att utnyttja fonden till att täcka de administrativa
kostnaderna för förberedelserna inför halvtidsöversynen av hur fonden fungerar. I översynen ingår
undersökningar av genomförandet av fonden, återintegrering av arbetstagare på arbetsmarknaden och
utveckling av nätverk mellan de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för fonden och utbyte av
bästa praxis samt utveckling och genomförande av webbplatsen.

Aldo Patriciello (PPE), skriftlig. – (IT) Syftet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
är att snabbt tillhandahålla stöd till arbetstagare som drabbats av strukturella förändringar i de internationella
handelsmönstren.

Den 24 april 2010 antog kommissionen ett nytt förslag om utnyttjande av fonden. Förslaget rör
tillhandahållandet av 1 110 000 euro från fonden, ett belopp som var avsett att täcka fondens huvudsakliga
verksamhet, dvs. övervakning och undersökningar av genomförandet, upprättande av en kunskapsbas,
utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna och europeiska experter från fonden,
anordnande av seminarier och ytterligare utveckling av fondens webbplats och publikationer på alla EU-språk.

Enligt min mening måste genomförandet av fonden välkomnas eftersom det kan leda till att medlemsstaterna
uppmuntras att utnyttja de möjligheter som fonden erbjuder, framför allt när det gäller arbetstagare. Jag
anser att upprättandet av en kunskapsbas är mycket bra eftersom det är något som förenar medlemsstaterna.
De uppmuntras att samarbeta med varandra och hämta inspiration från länder med större erfarenhet på
området. Avslutningsvis anser jag att det är positivt att en expertgrupp leder medlemsstaterna i denna process
och jag hoppas att det kommer att ske ytterligare framsteg när det gäller kommande fondprojekt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN)Betänkandet handlar om utnyttjandet av 1 110 000
euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att tillhandahålla tekniskt stöd på
kommissionens initiativ. Enligt kommissionens förslag är detta belopp avsett att täcka följande verksamheter:
Förberedelserna inför halvtidsöversynen av fonden (artikel 17) – övervakning och undersökningar av
genomförandet, upprättande av en kunskapsbas, utbyte av information och erfarenheter mellan
medlemsstaterna och kommissionens experter och revisorer, utveckling av nätverk, anordnande av möten
i fondens expertgrupp för kontaktpersoner, anordnande av seminarier om genomförandet av fonden samt
informations- och annonseringsverksamhet (artikel 9) samt ytterligare utveckling av fondens webbplats och
publikationer på alla EU-språk. Betänkandet antogs av budgetutskottet utan debatt. Vi i De gröna stödde det.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Den senaste tidens finansiella jordbävning har lett till att många
människor blivit arbetslösa eller undersysselsatta. Det är bra att EU bygger på solidaritetsprincipen. Sedan
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter upprättades år 2006 har nästan 30 ansökningar
om belopp till ett sammanlagt värde av 154 miljoner euro inkommit och 33 000 arbetstagare i Europa har
fått stöd. Stödet har täckt många olika sektorer, däribland datorbranschen, mobiltelefonbranschen och
fordonsindustrin.

De baltiska staterna har drabbats hårt av den finansiella krisen. Mellan oktober 2008 och juli 2009 förlorade
fler än 1 600 arbetstagare som var anställda av litauiska byggföretag sina arbeten. Hälften av dessa misslyckades
med att hitta nytt arbete eller gick i pension och behövde stöd. Majoriteten av kostnaderna täcks av fonden
och resten av Litauens sysselsättningsfond. Jag vill tacka fonden för tillhandahållandet av stöd som fördelas
mycket noggrant och som är ett uttryck för socialt ansvarstagande. Ett specifikt exempel: under en
femmånadersperiod fram till maj 2009 förlorade 651 personer som var anställda av det litauiska företaget
Snaigė (tillverkare av kylutrustning) och två av företagets leverantörer sina arbeten. Detta hade en direkt
inverkan på arbetstagarna och deras familjer samt på staden Alytus där Snaigė har sin bas. Med tanke på den
svåra situationen anslogs en stor del av medlen från fonden till dessa arbetstagare. Tack vare dessa medel får
arbetstagarna möjlighet att hitta arbete, studera och omskola sig.
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Betänkanden: Matera (A7-0180/2010, A7-0181/2010, A7-0179/2010)

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter upprättades för
att hjälpa de arbetstagare som har påverkats negativt av globaliseringen. Kommissionen har antagit förslag
om att utnyttja fonden till att hjälpa Irland och Spanien. Jag vill påpeka att de situationer då dessa medel
behövs i regel är mycket brådskande. Därför bör förfarandet för att bevilja medel vara så effektivt och snabbt
som möjligt. När det gäller detta instämmer jag i föredragandens slutsatser och har därför röstat för
betänkandet.

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

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
är absolut nödvändig när det gäller att stödja återintegrering på arbetsmarknaden av arbetstagare som har
blivit uppsagda som en följd av den globala ekonomiska och finansiella krisen.

EU:s institutioner har haft en viktig roll när det gäller att stödja den ekonomiska återhämtningen i de
medlemsstater som har störst behov av detta stöd.

Jag uppmanar återigen EU:s institutioner att agera samlat och att utnyttja fonden på ett snabbt och flexibelt
sätt utifrån förenklade förfaranden så att behoven hos de arbetstagare som drabbats hårdast av den aktuella
ekonomiska nedgången tillgodoses.

Betänkande: Tremopoulos (A7-0139/2010)

Sonia Alfano (ALDE), skriftlig. – (IT) Enligt en undersökning som regionen Sicilien offentliggjorde i slutet
av 2009 anser 75 procent av medborgarna att EU-medel inte har någon som helst positiv inverkan, eller
åtminstone mycket liten sådan. Med tanke på revisionsrättens uppgifter som visar att 51 procent av de
resurser som öronmärkts för Sicilien för programperioden 2000–2006 inte utnyttjats och att det i samband
med utnyttjandet av en stor procentandel medel förekommit oegentligheter är det lätt att förstå den i det
närmaste totala bristen på tillit hos allmänheten.

Därför stöder jag min parlamentskollegas betänkande helhjärtat. Endast genom total insyn i syfte att informera
allmänheten om effektiv användning av offentliga resurser kan förtroendet för institutionerna återställas.
Alla måste veta vem medel anslås till och framför allt i vilket syfte. De måste även kunna följa alla stadier
från programplanering till genomförande av insatser.

Att medborgarna ges möjlighet att övervaka användningen av EU-medel är inte bara ett tydligt uttryck för
den demokratiska processen utan har även en avskräckande effekt på all form av slarv med de offentliga
resurserna. Jag vill påminna er om att insyn inte enbart handlar om att göra handlingar offentliga: det är bara
det första steget. Informationen måste dessutom vara tillgänglig och lättbegriplig så att förmedlingen av den
inte enbart blir en teknikalitet som inte främjar någon form av demokratisk kontroll.

Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet där en samlad och tillgänglig strategi
för interregionalt utbyte av bästa praxis förespråkas i syfte att göra det möjligt för dem som arbetar med
sammanhållningspolitik att dra nytta av andras erfarenheter. Jag anser att det stora antalet problem som är
kopplade till projektledning för dem som arbetar med genomförandet av sammanhållningspolitiken är en
avgörande faktor när det gäller att förbättra och främja styrningen. Medlemsstaterna bör decentralisera
genomförandet av sammanhållningspolitiken för att se till att flernivåstyrningen fungerar som den ska och
att partnerskaps- och subsidiaritetsprincipen respekteras. Jag välkomnar upprättandet av en
referenshandledning för revision och förenkling, framför allt när det gäller berättigande, finansteknik och
redovisning.

Jag vill peka ut de hinder som potentiella sökande har informerat om när det gäller användning av
strukturfonderna. De drabbas av större byråkratiska bördor, alltför många komplexa bestämmelser, en brist
på insyn i beslutsfattandeprocesser och bestämmelser för medfinansiering samt försenade betalningar. För
att dessa hinder ska kunna avlägsnas bör långsiktiga kriterier fastställas för projekt som medfinansieras
genom strukturfonderna och särskilda åtgärder utvecklas tillsammans med nya kvalitativa indikatorer för
regioner med särskilda geografiska egenskaper, såsom de yttersta randområdena.

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. – (IT) Herr talman! Jag stöder Herrman Winklers ståndpunkt och röstade
för en översyn av gemenskapens innovationspolitik. Jag är framför allt positiv till tillhandahållandet av en
omfattande strategi som inte bara rör teknisk innovation utan även administrativ, organisatorisk och social
innovation. Därför anser jag att finansvärlden och de små och medelstora företagen måste delta i arbetet
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med att fastställa åtgärder för att främja innovation, och att politiska och ekonomiska mål på regional nivå
måste uppmärksammas.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jag var inte alls nöjd med den ursprungliga versionen av Michail
Tremopoulos initiativbetänkande. Därför ingav jag tio ändringsförslag för att ändra dess inriktning. På så
sätt lyckades jag och mina kolleger i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) se till att franska och
tyska återigen infördes som kommunikationsspråk utöver engelska för att begränsa den begärda informationen
till information som verkligen bidrar till att människor upplever att EU-medel används på rätt sätt osv.
Öppenheten när det gäller användningen av medlen bör vara större, men detta får inte fungera som en ursäkt
för att göra ansökningsförfarandena för EU-medel alltför besvärliga. Tack vare våra åtgärder kommer
ytterligare information om användning av EU-medel att bli tillgänglig för EU-medborgarna, men detta
kommer inte att leda till ökad byråkrati. Därför röstade jag för den ändrade versionen av detta betänkande.

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för min grekiske kollega Michail Tremopoulos
initiativbetänkande om öppenhet och finansiering inom regionalpolitiken. Jag välkomnar Europeiska
öppenhetsinitiativet som antogs av Europeiska kommissionen för att öka insynen, öppenheten och
ansvarigheten i alla styrelseformer i EU. Jag stöder behovet av förordningar och genomförandemetoder som
leder till att förfarandena blir öppna, ger bättre tillgång till strukturfonderna för potentiella mottagare och
minskar de administrativa bördorna för deltagarna. Förvaltningsmyndigheterna i medlemsstaterna måste
på ett öppet sätt redogöra för alla stadier i projekt som finansieras av strukturfonderna. Jag försäkrar att
Europaparlamentets ledamöter kommer att informeras och engageras i genomförandet av projekt i deras
valkretsar.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade för detta betänkande. Effektiv användning av
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden är en nödvändig förutsättning för att uppnå tillväxt i våra
ekonomier och skapa sysselsättning. För att främja insyn i användning av medlen bör Europeiska
öppenhetsinitiativet genomföras fullt ut. För närvarande är informationen om kommissionens beslut om
finansiering av större projekt otillräcklig. Medlemsstaterna använder sig av olika nivåer för att informera
allmänheten om mottagarna av EU-stöd. Jag anser att insyn bör garanteras på alla nivåer eftersom detta går
hand i hand med förenklingen av tilldelningsförfarandet för strukturfonderna och gör det möjligt för
allmänheten att delta i en debatt om hur offentliga medel används, vilket är nödvändigt för att användningen
av EU-medlen ska bli effektiv.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Den ekonomiska och finansiella krisen har visat sig vara en horisontell
företeelse som drabbar alla sektorer urskillningslöst. Jordbrukssektorn är inget undantag utan behöver starkt
ekonomiskt stöd och insyn.

Michail Tremopoulos betänkande är en uppföljning av kommissionens meddelande om Europeiska
öppenhetsinitiativet. I betänkandet presenteras förslag vars syfte är att främja information om mottagare av
finansiering samt insyn i delad förvaltning och partnerskap. Jag kommer att rösta för detta betänkande av
den enkla anledningen att jag tror att mer information och framför allt enklare information kan leda till att
avståndet mellan EU:s komplexa sammanhållningspolitik och näringslivet minskar.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Europeiska öppenhetsinitiativet trädde i kraft år 2005 då
det antogs av kommissionen. Bara ett år senare offentliggjordes grönboken i syfte att öka insynen, öppenheten
och ansvarigheten i alla styrelseformer i EU. Antagandet av dessa handlingar byggde på EU-medborgarnas
grundläggande rättighet att veta vem som mottar EU-medel. Var och en av medborgarna bidrar ekonomiskt
till dessa projekt, i större eller mindre utsträckning.

Det är allmän praxis bland internationella finansinstitut att offentliggöra information om större projekt på
Internet innan man fattar beslut om deras finansiering. Hittills har Europeiska kommissionen varit ett
undantag från denna praxis, trots att det inte finns någon bra anledning till varför insynsnormerna inom
gemenskapens verkställande organ ska vara lägre än de som tillämpas av andra institutioner. Parlamentets
uppmaning till kommissionen om att offentliggöra information på Internet i god tid, för att ge direkt tillgång
till dokumentationen om EU:s finansiering, överensstämmer således mycket väl med den insynspolitik som
antagits på EU-nivå. Det är viktigt att projekt som godkänns av kommissionen är höjda över alla misstankar
och att allmänheten informeras om dem så fort ansökan om finansiering inkommit.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Insyn i tilldelningsförfarandet för strukturfonderna, framför
allt genom det offentliggörande av information som sker i efterhand när det gäller stödmottagare, insatsernas
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beteckning och beviljade offentliga medel är central för diskussionen om hur EU:s offentliga medel ska
utnyttjas.

Definitionen av stödmottagare och beviljade offentliga medel som ska betalas ut till stödmottagaren (belopp
som anslås eller faktiskt utbetalas) är emellertid otydlig.

Jag välkomnar rekommendationerna i detta betänkande eftersom de bidrar till ömsesidig tillit mellan alla
intressenter, vilket kommer att leda till bättre användning av EU-medel.

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Det finns en stor mängd medel inom EU som är tillgängliga för såväl
medborgare som organ. Många klagar över att förfarandena för att få tillgång till dessa medel är komplicerade
och alltför byråkratiska. Informationen om dessa förfaranden bör vara tydligare och insynen när det gäller
hur dessa medel används bör vara större. Jag instämmer i föredragandens slutsatser och har därför beslutat
mig för att rösta för detta betänkande.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstar för de åtgärder som föreslås i betänkandet eftersom jag anser
att insyn är nödvändigt för att uppnå de allmänna målen med all politik, framför allt
sammanhållningspolitiken.

Villkoren för presentation av och tillgänglighet till uppgifter skiljer sig åt på grund av de uppenbara skillnaderna
i olika medlemsstaters och förvaltningsmyndigheters sätt att tolka Europeiska öppenhetsinitiativets
minimikrav. Det innebär att en fullständig jämförelse på EU-nivå inte är möjlig. Därför välkomnar jag
införandet av tydligare regler för tillhandahållandet av information om stödmottagare inom systemet för
delad förvaltning. Minskad byråkrati, förenklat tilldelningsförfarande för medlen och ökad kontroll av
ekonomisk förvaltning är positiva steg.

Jag är även positiv till förslaget om tvåspråkiga versioner av medlemsstaternas officiella information till
allmänheten om förfarandet för tillhandahållande av medel.

Avslutningsvis anser jag att kommissionen bör föregå med gott exempel genom att införa rutiner som främjar
insyn, framför allt när det gäller finansiering av större EU-projekt. Ingen förstår varför insynsnormerna för
dessa fortsätter att vara lägre än för liknande projekt som anordnas av Europeiska investeringsbanken eller
Världsbanken.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om öppenhet och finansiering inom
regionalpolitiken för att kunna garantera ökad kontroll över hur offentliga medel utnyttjas. För att öka
insynen är det angeläget att man förutom att tillämpa de nuvarande minimikraven även ser till att de
förteckningar över mottagare av strukturfonderna som offentliggörs på kommissionens webbplats innehåller
mer detaljerad information. Exempel på sådan information kan vara uppgifter om plats, sammanfattningar
över godkända projekt, vilka typer av stöd som ges och en beskrivning av projektpartner.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Regionalpolitiken och Sammanhållningsfonden är grundläggande för
medlemsstaternas tillämpning av solidaritetsprincipen. Resurserna måste användas effektivt och riktat och
bidra till utvecklingen av de områden de anslås till. Det är viktigt att medlemsstaterna tar ansvar för insynen
i användningen av dessa medel. Påföljder vid bristfällig förvaltning kommer att leda till att obalansen inom
EU minskar.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Med tanke på Europas storlek och regionala mångfald och
vikten av att EU:s institutioner är trovärdiga röstade jag för betänkandet. Jag anser att det är nödvändigt att
dela offentlig information och standardisera förfaranden för att garantera nödvändig insyn i genomförande
och finansiering av regionalpolitik, i syfte att uppnå ekonomisk och social sammanhållning och skapa ett
mer rättvist Europa. Jag vill också betona att arbetet med att se till att de gemensamma bestämmelserna
efterlevs och objektiv information om offentliga investeringar offentliggörs inte bör leda till ökad byråkrati.
Faktum är att jag anser att det är viktigt att minska byråkratin för att förbättra insynen i och effektiviteten
för EU-politiken.

Lorenzo Fontana (EFD), skriftlig. – (IT) Insynen i regionalpolitik och dess finansiering är mycket känsliga
frågor som är av stort intresse för det område jag representerar.

Enligt villkoren för sammanhållningspolitiken för 2007–2013 tillhör regionen Venetien och de andra
regionerna i norra och centrala Italien mål 2, ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning”. 16 procent av
de tillgängliga resurserna anslås till detta område. De flesta resurserna (83 procent) anslås till regioner som
halkat efter i utvecklingen, däribland regionerna i Syditalien.
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Precis som föredraganden anser jag att kommissionens öppenhetsinitiativ måste stödjas av ramar som är
lika för alla för att kunna garantera en enhetlig och effektiv insynsnivå. Genom att ange vilken typ av
dokumentation som ska tillhandahållas, garantera tillgång till denna dokumentation och framför allt skapa
en gemensam modell för större projekt förhindras slöseri och bristande insyn i förfaranden. Genom att
tydliga och mer detaljerade gemensamma regler, som dock inte leder till att den administrativa effektiviteten
försämras, tillhandahålls kommer de regioner som sköter sig att belönas medan de som inte beskriver sina
krav och projekt på ett korrekt sätt drabbas av påföljder.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Tremopoulosbetänkandet utgår från tanken att insyn är en
nödvändig förutsättning för att uppnå målen med sammanhållningspolitiken. Jag stöder helhjärtat
uppmaningarna om att öka insynen inom regionalpolitiken. I betänkandet uppmanas även medlemsstaterna
att engagera regionala och lokala myndigheter i genomförandet av politiken och jag är säker på att den
skotska regeringen kommer att engagera alla Skottlands regioner i dessa frågor den dag Skottland blir
självständigt.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Offentliggörandet av information om mottagarna av EU-medel är
en av hörnstenarna i Europeiska öppenhetsinitiativet. Jag anser att budgetförordningens krav att
medlemsstaterna ska tillhandahålla information om hur de använder EU-medel enligt den delade förvaltningen,
särskilt genom det offentliggörande av mottagarna som sker i efterhand, är otillräckligt. Kommissionen
begränsar sin roll till att föreslå en gemensam vägledande standard för offentliggörandet av uppgifter och
till att på webbplatsen för GD REGIO förse EU-medborgarna med länkar till medlemsstaternas webbplatser
där önskad information om mottagare av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och
Sammanhållningsfonden offentliggörs. I och med att dessa fonder genomförs enligt systemet för delad
förvaltning är länkarna och deras innehåll helt och hållet medlemsstaternas ansvar och bygger på information
som tillhandahålls av förvaltningsmyndigheterna. Eftersom villkoren för presentation av och tillgänglighet
till uppgifter skiljer sig åt är det inte möjligt att genomföra en fullständig jämförelse på EU-nivå. Därför
instämmer jag i Europaparlamentets förslag om att medlemsstaternas databaser ska göras fullständigt sökbara
och kompatibla i syfte att möjliggöra en EU-omfattande överblick över de uppgifter som presenteras och se
till att de uppgifter som samlas in visas och hanteras på ett strukturerbart, jämförbart sätt för att bli så
användbara som möjligt. Genomförandet av dessa förslag skulle bidra till Europeiska öppenhetsinitiativet.

Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. – (PL) Jag anser att kommissionen och parlamentet har gjort ett mycket
bra arbete när det gäller insyn i regionalpolitik och dess finansiering. Eftersom detta är den sektor som slukar
lejonparten av EU:s budget så har skattebetalarna rätt att veta hur deras pengar används och bör ha obegränsad
tillgång till denna information.

I och med att genomförandeförfarandena blir enklare och mer öppna hoppas jag också att de åtgärder som
vidtas kommer att leda till att nya bestämmelser upprättas och uppgifter offentliggörs baserat på iakttagelser
som görs.

Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) En av EU:s viktigaste frågor när det gäller att minska avståndet
mellan EU:s institutioner och organ och de medborgare som de arbetar för samt framhålla deras bidrag till
den sociala och ekonomiska sammanhållningen och den hållbara utvecklingen i Europa är hur man ska öka
öppenheten.

Jag röstade för detta betänkande eftersom jag stöder kommissionens främjande av ett välgrundat
standardalternativ för att ge tillgång till information om mottagarna av gemenskapsmedel. På så sätt kommer
vi att avlägsna skillnaderna i de olika medlemsstaternas sätt att offentliggöra information. Vi kommer även
att få en EU-omfattande överblick över de uppgifter som samlas in samtidigt som vi bli mer trovärdiga och
ansvarstagande i EU-medborgarnas ögon.

Iosif Matula (PPE), skriftlig. – (RO) Jag röstade för detta betänkande eftersom jag anser att behovet av öppenhet
inom regionalpolitiken i syfte att öka potentiella mottagares tillgång till Europeiska öppenhetsinitiativets
databas är särskilt viktigt. Jag anser att det är nödvändigt att engagera de lokala och regionala myndigheterna
när det gäller öppenhet inom regionalpolitiken eftersom det är deras skyldighet att ha dubbla roller när det
gäller detta. Å ena sidan kommer de att gynnas av fördelarna med Europeiska öppenhetsinitiativet genom
att största möjliga tillgång till databasen med uppgifter om mottagarna av medel främjas. På så sätt får de
specifika exempel på god praxis inom regional finansiering. Samtidigt kommer lokala och regionala
myndigheter att ha en avgörande roll när det gäller att på ett lämpligt sätt främja databasen så att informationen
blir så lättillgänglig som möjligt för medborgarna.
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Dessutom måste system inrättas för att mäta tillgången till Europeiska öppenhetsinitiativets databas så att
vi får en så tydlig bild som möjligt av tillgångsnivån i fråga om informationen i denna databas. Om en låg
användningsnivå konstateras kommer de myndigheter som ansvarar för förvaltningen att vara tvungna att
hitta mer effektiva metoder för att främja dess användning.

Erminia Mazzoni (PPE), skriftlig. – (IT) En nödvändig aspekt i de instrument som styr användningen av
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden är att
mottagare, medel som anslagits och projekt kan spåras. På så sätt garanteras insyn i utgifterna. Genom ett
öppet system optimeras investeringarna samtidigt som kostnaderna minskar. Därför vore det värdefullt att
öka påföljderna för överträdelser av kraven på kommunikation och offentlighet, och främja ett mer modernt
och funktionellt nätverkssystem mellan förvaltningsmyndigheterna genom att ange ett gemensamt underlag
för standardisering av enskilda medlemsstaters uppträdande och skapa en koppling mellan offentlighet,
övervakning och revision. Detta bör införlivas i den uppsättning åtgärder som ska vidtas för att bekämpa
krisen. Eftersom kravet på öppna förfaranden förhindrar olämpligt uppträdande inkom parlamentet med
ett liknande förslag i samband med omröstningen om ”Skydd av Europeiska gemenskapens finansiella
intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport”.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Insyn i användning av gemenskapsmedel och offentlig information om
mottagare av EU-medel är nödvändiga för Europeiska öppenhetsinitiativet. Genom denna form av
offentliggörande blir det möjligt att bedöma hur offentliga medel används, vilket är centralt för en
välfungerande demokrati och för klok hantering av resurser som blir alltmer begränsade. I denna tid som
präglas av kris behöver vi emellertid andra mekanismer som möjliggör ökad insyn, framför allt information
om vad som legat till grund för kommissionens beslut om finansiering av större projekt. Det innebär att det
är nödvändigt att fortsätta utveckla alla tillgängliga mekanismer som leder till ökad insyn när det gäller alla
mottagare av EU-medel. Därför röstade jag som jag gjorde.

Miroslav Mikolášik (PPE), skriftlig. – (SK) Det är uppenbart att offentliggörandet av information om
EU-finansiering av projekt gör det möjligt för allmänheten i medlemsstaterna att delta i debatten om bättre
användning av offentliga medel.

För att öka insynen anser jag att man måste införa tydliga regler om offentliggörande av information. Dessa
får emellertid inte leda till alltför stora administrativa bördor för potentiella mottagare som redan nu måste
uppfylla komplicerade administrativa krav.

Jag välkomnar offentliggörandet av information om större projekt på Internet i god tid så att det blir möjligt
att få direkt tillgång till projektdokumentation och framför allt miljökonsekvensbedömningar som ofta
behandlas lättvindigt eller rentav kringgås av de berörda parterna. Det skulle då bli möjligt för det civila
samhället att skicka in förslag till kommissionens webbplats, vilket skulle bidra till en demokratisk kontroll
och till projekt av bättre kvalitet.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Europeiska öppenhetsinitiativet påbörjades för flera år sedan, men
framgångarna har varit blygsamma. Offentliggörandet av mottagare av jordbruksstöd visar till exempel att
dessa medel ofta går till stora företag, kungahus osv. Om EU menar allvar med öppenhet måste öppenhet
även tillämpas konsekvent vid beslutsfattande. Öppenhetsinitiativet är till stor del bara tomma ord och jag
har därför avstått från att rösta.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) Det är viktigt att samla in information om hur offentliga stöd utnyttjas
och vem som gynnas av pengarna och det är dessutom rätt sak att göra. Detta får emellertid inte leda till att
kommissionen får så omfattande befogenheter att medlemsstaterna inte längre kan välja sina egna projekt
och samarbetspartner. Jag har därför avstått från att rösta.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Insyn i de offentliga institutionernas finanser är
grundläggande för den moderna demokratin. Medborgarna måste ha tillgång till information om hur varje
euro spenderas – eftersom varje euro kommer från skatter som de har betalat. Det är ingen hemlighet att de
första effekterna av Europeiska öppenhetsinitiativet, som kommissionen antog år 2005, börjar märkas. Jag
välkomnar detta. Å andra sidan återstår det fortfarande mycket att göra. Det är tråkigt att behöva konstatera
att kommissionens insynsnormer vid genomförandet av regionalpolitiken är lägre än andra institutioners,
däribland Europeiska investeringsbanken. Det finns inga skäl till att detta ska fortgå. Jag delar den
tillfredsställelse som uttrycks i resolutionen när det gäller framstegen med social kontroll över fördelningen
av medel för att regionalpolitiska mål ska kunna uppnås. Jag är även mycket positiv till det faktum att det i
resolutionen läggs tonvikt på den funktion som det civila samhället har i sammanhållningspolitikens
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programplaneringssystem. Jag är säker på att de åtgärder som föreslås i resolutionen kommer att bidra till
ökad effektivitet inom programmen och till legitimiteten i EU:s sammanhållningsfond. Av dessa anledningar
beslutade jag mig för att stödja resolutionen.

Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för Michail Tremopoulos betänkande som innehåller
bestämmelser i syfte att förbättra effektiviteten och öppenheten inom EU:s regionalpolitik. Om vi vill erbjuda
bättre tillgång till tillgängliga medel för potentiella mottagare av medel från EU:s strukturfonder måste de
administrativa restriktioner som är förknippade med ansökningar om finansiering bli mindre besvärliga och
förfarandena för att få tillgång till EU-medel bli mer öppna. Genom att reglerna och tillämpningen av reglerna
blir tydligare och mer okomplicerade kommer EU-medlen att bli mer effektiva. Jag anser även att medborgarna
måste få mer information om de projekt som EU genomför, framför allt de som rör användningen av
strukturfonder. Därför är jag positiv till offentliggörande av mer information från kommissionen om större
projekt som genomförs med hjälp av dessa medel för att gynna allmänheten och om huruvida projekten har
slutförts eller fortfarande pågår.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag vill gratulera min grekiske kollega i De gröna, Michail
Tremopoulos, till antagandet av hans betänkande om öppenhet och finansiering inom regionalpolitiken.
Resultatet, 629 röster för och endast 6 mot, visar vilken fantastisk insats han har gjort.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), skriftlig. – (FR) Jag stödde och röstade för Tremopoulosbetänkandet
där kommissionen och de nationella förvaltningsmyndigheterna uppmanas att öka insynen vid anslag och
användning av strukturfonderna. Det är viktigt att vi får jämförbara uppgifter om förvaltningen av medel
inom unionen så att de projektansvariga och medborgarna får kännedom om vilka EU:s principer för
finansiering är, vilka intressenter som redan har tagit emot medel, hur medlen har använts och vilka
förfaranden och tidsramar som gäller för de olika projekten. Målet med detta är att öka kunskapen om dessa
medel hos potentiella stödmottagare och effektivisera övervakningen av användningen av medlen. Det var
emellertid viktigt att se till att öppenheten inte blir alltför omfattande så att förvaltningsmyndigheterna och
de projektansvariga belastas med informationskrav som är irrelevanta, ineffektiva och kontraproduktiva.
Därför ändrade jag och mina kolleger från presidentmajoriteten i utskottet för regional utveckling
ursprungstexten för att se till att målet med öppenhet inte uppnåddes på bekostnad av
sammanhållningspolitikens mål att förenkla. Det är just dessa frågor, förenkling och öppenhet, som måste
hanteras inom ramen för sammanhållningspolitiken.

Nicole Sinclaire (NI), skriftlig. – (EN) Anledningen till att jag röstade mot denna åtgärd är inte att jag är emot
insyn. Tvärtom tror jag, som en av endast ett fåtal brittiska parlamentsledamöter som reviderat räkenskaper,
på ökad insyn. Denna omröstning är emellertid typisk för EU: att låtsas vara öppen och öka byråkratin på
skattebetalarnas bekostnad. Mina väljare förtjänar mer än så.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) I detta betänkande beskrivs öppenhet i den tvärgående principen i
programplaneringsförfarandet och beslutsfattandet i sammanhållningspolitiken. Dessutom presenteras flera
tekniska och administrativa förslag som har visat sig användbara när det gäller att öka effektiviteten i
utformningen av regionalpolitik. Förutom frågor som ökad spridning av uppgifter om mottagare, behovet
av minskad byråkrati och snabbare förfaranden är syftet med handlingen, som jag röstat för, att påverka
insynen i partnerskapet mellan regioner, medlemsstater och EU.

På grund av detta och i enlighet med ett ändringsförslag som jag har undertecknat ingår en hänvisning till
behovet av bättre riktad, regelbunden och läglig information till partnerorganisationerna, framför allt genom
mer teknisk hjälp och utbildning. Detta kommer utan tvekan att gynna samarbetspartner i de mest avlägsna
regionerna av EU, till exempel i de yttersta randområdena.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Mina damer och herrar! Jag vill betona att insyn är mycket viktigt
för ett land som mitt hemland Litauen. EU-finansiering som strukturfonderna och Sammanhållningsfonden
har hjälpt till att forma Litauens ekonomiska, sociala och miljörelaterade utveckling och kommer att fortsätta
att göra det ännu en tid. Därför är det viktigt att medborgarna får möjlighet att få insyn i och påverka
tilldelningen av dessa resurser. För att detta ska kunna ske måste samhället delta. Samhällets deltagande kan
ske på många olika sätt i beslutsfattandeprocessen – i tilldelningen och genomförandet av EU-medel. Ökat
deltagande av samhället skulle leda till minskad korruption och mer effektiv användning av medlen, vilket
är särskilt viktigt för ett land som Litauen. Det är även viktigt att information om mottagarna av EU-medel
offentliggörs. Detta skulle uppmuntra till diskussioner om användningen av offentliga medel i landet, vilket
är en av de grundläggande principerna för en fungerande demokrati. Jag vill också understryka behovet av
att regionala och lokala institutioner och framför allt medborgare deltar. Betänkandet innehåller några
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iakttagelser om en omfattande Internetplattform som skulle bidra till att man får en översikt över och bättre
uppfattning om befintliga medel. Det är en bra början, men mer bör göras för att få med människor från
olika samhällsskikt – rika och fattiga, människor från storstäder och små byar. Det civila samhället och
icke-statliga organisationer kan också bidra till att göra programmen effektivare och förbättra
ansvarsskyldigheten.

Kerstin Westphal (S&D), skriftlig. – (EN) På S&D-gruppens vägnar vill jag framföra att vi till stora delar
instämmer i detta betänkande. Det är viktigt att Europaparlamentet strävar efter ökad öppenhet inom
regionalpolitiken, men vi förkastar den ”uthängning” som parlamentet uppmanar revisorerna att anta i punkt
16 i betänkandet. Vi är definitivt positiva till en hårdare linje när det gäller kommunikations- och
informationskrav, men målet om ökad insyn – som vi också stöder – får inte uppnås på fel sätt. Vi befarar
att uthängningen kommer att leda till en häxjakt. Kommissionen bör inte förvandlas till en moralisk myndighet
som utövar gruppdisciplin genom att hänga ut någon eller ge någon skulden. En annan anledning till att vi
förkastar denna strategi är att den kan leda till en mer komplex situation och till att medlemsstaterna underlåter
att genomföra den. Trots detta instämmer vi som sagt i grundtankarna i betänkandet och anser att det är till
stor hjälp.

Betänkande: Kelly (A7-0190/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Den europeiska konstruktionen uppfanns av Europas fäder i syfte
att garantera freden i Europa. Även om läget fortfarande är spänt i Nordirland måste det moderna Europa
fortsätta att ge ekonomiskt stöd för att stödja försoningen mellan de två befolkningsgrupper som stridit mot
varandra så länge. EU bör alltså fortsätta att finansiera särskilda projekt som gör det möjligt att upprätta de
förbindelser som behövs för att nå en varaktig fred. Eftersom EU-domstolen på rättsliga grunder nyligen
upphävde förordning (EG) nr 1968/2006, där dessa finansiella bidrag med rätta tilläts, var Europaparlamentets
ledamöter tvungna att anta en ny förordning utifrån lämplig rättslig grund. Därför röstade jag för denna nya
förordning.

Liam Aylward (ALDE), skriftlig. – (GA) Jag röstade för detta betänkande om EU:s fortsatta bidrag till
Internationella fonden för Irland. EU har bidragit med 15 miljoner euro till fonden för perioden 2007–2010.
EU-finansieringen (som motsvarar 57 procent av den sammanlagda finansieringen) är central för fondens
effektivitet.

Fonden hade en positiv inverkan på situationen i både Irland och Nordirland, och den har fungerat som hjälp
och stöd vid många gränsöverskridande initiativ sedan den upprättades år 1986. Fonden har främjat fred
och försoning samt kontakter och deltagande och bidragit till ekonomiska och sociala framsteg. Den har
haft en tydlig och viktig inverkan på de berörda befolkningsgrupperna och starkt bidragit till insatserna för
att uppnå en varaktig fred, framför allt när det gäller verksamhet som utfördes i samarbete med programmet
Peace i Nordirland och de angränsande grevskapen.

Alain Cadec (PPE), skriftlig. – (FR) Internationella fonden för Irland är ett bra exempel på transnationellt
och internationellt samarbete. Fonden, som förvaltas av ett oberoende internationellt organ, finansieras av
flera länder: EU, Förenta staterna, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Genom projekten främjas kontakt,
dialog och försoning mellan nationalister och unionister i både Nordirland och Irland. Detta internationella
stöd kommer emellertid att upphöra under 2010. Vi bör därför fundera över hur fondens åtgärdsprioriteringar
ska finansieras efter detta, i synnerhet de prioriteringar som handlar om att främja ekonomiska och sociala
framsteg och gynna fredsdialogen.

De projekt som finansieras av Internationella fonden för Irland kompletterar redan nu åtgärderna inom
ramen för programmet Peace. Det vore klokt att vid den kommande planeringen av EU-budgeten fastställa
vad som kommer att hända med dessa projekt. Därför uppmanar jag kommissionen att undersöka hur
strukturfonderna kan ta över den roll som Internationella fonden för Irland haft, framför allt inom ramen
för målet ”Europeiskt territoriellt samarbete”.

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Efter många år av instabilitet i Irland inrättades Internationella fonden för
Irland i syfte att garantera ekonomisk och finansiell stabilitet i regionen. I betänkandet behandlas de framtida
planerna för fonden, och några viktiga mål som måste tas itu med ställs upp. Jag instämmer i föredragandens
slutsatser och har därför beslutat mig för att rösta för betänkandet.

Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade för Kellybetänkandet om Europaparlamentets och rådets
förordning om Europeiska unionens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland.
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Denna typ av projekt för interregionalt samarbete och försoning bör stödjas, framför allt i syfte att främja
sociala och ekonomiska framsteg. Internationella fonden för Irland har haft en mycket stor betydelse för
försoningen mellan befolkningsgrupper, och EU förtjänar ett erkännande för den nyckelroll man haft på
detta område. Vi kan dra lärdomar av de framgångar som uppnåtts med initiativen inom ramen för
Internationella fonden för Irland och använda oss av dem i andra delar av unionen där befolkningsgrupper
är marginaliserade och där det råder spänningar.

Jag vill särskilt framhålla användningen av EU-medel för att stödja projektet ”Football for Peace” inom
Internationella fonden för Irland. Främjandet av försoning och ömsesidig förståelse hos ungdomar genom
idrott är berömvärt. Man bör inte underskatta värdet av att använda sig av idrott i arbetet med att stärka
individer och bekämpa social utestängning.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Fredsprocessen i Nordirland är ett exempel på en framgång som har
förtjänat och som fortsätter att förtjäna EU-institutionernas stöd. I situationer efter en konflikt som denna
kan den europeiska integrationen och vägen mot stabilitet främjas genom att man bygger upp en
samhörighetskänsla som främjar och ökar de gränsöverskridande kontakterna och kontakterna mellan
befolkningsgrupper. Jag hoppas att andra delar av EU som drabbats av separatism och terrorism kan dra
lärdomar av den irländska fredsprocessen och på så sätt utrota våld och skapa ett samhälle där alla känner
att de hör hemma och där lagar, traditioner och mänskliga rättigheter respekteras.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för en förlängning av Internationella fonden för
Irland eftersom jag anser att det är viktigt att framhålla den avgörande betydelse som EU:s uppdrag att skapa
fred mellan människor och befolkningsgrupper har för den ekonomiska och sociala utvecklingen, och för
att öka den mänskliga värdigheten samt livskvaliteten för medborgarna. Detta är uppenbart när det gäller
Irland. EU bör fortsätta att spela en avgörande roll när det gäller att upprätthålla fred och komma till rätta
med regionala, etniska och kulturella spänningar och därigenom främja villkor för sociala och ekonomiska
framsteg.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Sedan Internationella fonden för Irland inrättades år 1986 har den bidragit
till att främja ekonomiska och sociala framsteg och uppmuntrat till kontakter, dialog och försoning mellan
nationalister och unionister över hela Irland. EU måste fortsätta att stödja fredsprocessen i Irland genom
bidrag till Internationella fonden för Irland, vilket man har gjort sedan 1989. Genom att öka stödet kommer
solidariteten mellan medlemsstaterna och deras respektive medborgare att stärkas. Därför röstade jag som
jag gjorde.

Andrabehandlingsrekommendation: Marinescu (A7-0162/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Detta var en omröstning vid andra behandlingen om beslutet om ett
europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik. Jag röstade för de kompromisser som utarbetades
mellan parlamentet och rådet. Genom dessa kompromisser bör villkor för en bättre förvaltningsstruktur vid
tilldelningen av kapacitet och hanteringen av större godskorridorer inom Europa kunna främjas. Antagandet
av detta beslut bör leda till att effektiviteten för stora godsströmmar i europeiska järnvägskorridorer förbättras
och till att föroreningarna från transporter minskar. Av dessa skäl röstade jag för den text som förhandlats
fram med rådet för att nå en överenskommelse vid andra behandlingen.

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för andrabehandlingsrekommendationen i min rumänske
vän Marian-Jean Marinescus betänkande om rådets ståndpunkt vid första behandlingen för antagandet av
Europaparlamentets och rådets beslut om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik. Jag
stöder de ändringsförslag som ingetts i samband med organisationen av internationella järnvägskorridorer
i syfte att skapa ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik. Jag stöder även tanken på en
enda kontaktpunkt i form av en gemensam instans som inrättas av godskorridorens styrelse och som ger
sökande möjlighet att på ett enda ställe och genom en enda åtgärd ansöka om ett trafikläge för en
transportsträcka som innebär att åtminstone en nationsgräns måste passeras.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag stöder beslutet om upprättandet av ett europeiskt järnvägsnät
för konkurrenskraftig godstrafik. Förhoppningen är att genomförandet av beslutet kommer att innebära
fördelar för hela gemenskapen, eftersom Europa kommer att kopplas samman av ett gemensamt järnvägsnät.
På så sätt kommer både persontrafik och godstrafik mellan Europas regioner att bli effektiv. I beslutet
behandlas även tillämpningen av tidsfrister för inrättande av järnvägskorridorer. En längre period om fem
år, som är gynnsam för Litauen, har antagits. Under denna period måste ett europeiskt spår läggas i Litauen.
Den ekonomiska krisen har medfört svåra konsekvenser för Litauen och detta beslut är därför särskilt
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gynnsamt, eftersom Litauen precis som andra länder som drabbats hårt av krisen har begränsade ekonomiska
möjligheter att investera i projekt för utveckling av järnvägsinfrastruktur inom den närmaste framtiden.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Godstransportsektorn på EU-nivå har en mycket stor
potential vid denna tidpunkt då tillväxten stadigt ökar. Under dessa omständigheter väljer paradoxalt nog
allt färre företag järnvägstransport. Endast 10 procent av godstransporterna inom EU sker med järnväg.
Faktum är att antalet godstransporter på järnväg har halverats de senaste 20 åren. År 2001 fastställde
kommissionen att järnvägstransporterna har en nyckelroll.

Tidsfristen för vitboken om den europeiska politiken på transportområdet fastställdes till år 2010. Marknaden
för godstrafik på järnväg måste nu anta utmaningen att förbättra kvaliteten på tjänsterna genom att komma
till rätta med den bristande punktlighet som är en nackdel för järnvägarna i konkurrensen med andra
transportsätt inom godstrafiken. Med tanke på att det finns tre lagstiftningspaket för järnvägssektorn är det
omöjligt att förklara nedgången inom godstrafiken på järnväg. Dessa paket har inte i tillräcklig utsträckning
lett till harmonisering av EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, och järnvägssystemen är inte anslutna
till varandra vid gränserna. Syftet med det beslut som Europaparlamentet presenterar är därför att göra
godstrafik på järnväg mer effektiv genom att främja harmonisering mellan medlemsstaterna och
infrastrukturförvaltarna.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), skriftlig. – (EN) Jag stöder insatserna för att göra godstransporter på järnväg
mer effektiva på grund av dess miljöfördelar jämfört med vägtransport. Jag vill emellertid klargöra att jag
motsätter mig den pågående liberaliseringen av järnvägar inom EU. Det är denna liberalisering som är orsaken
till fragmenteringen, bristen på investeringar och ineffektiviteten inom godstransporter på järnväg i dag.
Kompromissen med rådet är ett försök att förbättra situationen och därför röstar jag för den trots att den
bygger på liberaliseringen som jag starkt motsätter mig. Denna omröstning handlar emellertid inte om
avreglering som redan ingår i fördraget.

Cornelis de Jong (GUE/NGL), skriftlig. – (EN) Jag stöder alla insatser för att göra godstransporter på järnväg
mer effektiva på grund av dess miljöfördelar jämfört med vägtransport.

Jag vill emellertid klargöra att jag motsätter mig den pågående liberaliseringen av järnvägar inom EU som
är orsaken till såväl fragmenteringen och ineffektiviteten inom godstransport på järnväg i dag, som bristen
på investeringar på detta område.

Kompromissen med rådet är ett försök att förbättra situationen och därför röstar jag för den trots att den
bygger på liberaliseringen som jag starkt motsätter mig. Denna omröstning handlar emellertid inte om
avreglering som redan ingår i fördraget.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) I förslaget till beslut definieras korridorer för godstrafik på
järnväg som transportsträckor som passerar genom flera medlemsstater och där förvaltning och drift av
infrastruktur samordnas av infrastrukturförvaltare. Detta innebär påtagliga fördelar för Europa eftersom
beslutet kommer att leda till att öppenheten när det gäller tilldelning och förvaltning av tåglägen förbättras.
Dessutom gynnas transnationellt samarbete på alla nivåer: tillgänglig kapacitet, investeringar,
infrastrukturarbete, förvaltning av drift osv. Inrättandet av en enda kontaktpunkt för varje järnvägskorridor
innebär att företagen endast behöver ha kontakt med en enda instans. Detta symboliserar förvaltning av
järnvägskorridorer ur ett europeiskt perspektiv. Beslutet är därför ett tydligt uttryck för en verkligt europeisk
transport- och infrastrukturpolitik. Det är ett nödvändigt steg mot snabbare och mer tillförlitliga
godstransporter på järnväg som på så sätt blir ett trovärdigt och miljövänligt alternativ till långa vägtransporter.
En verkligt europeisk strategi är än mer nödvändig eftersom det är i denna omfattning som marknaden för
godstransporter på järnväg har störst betydelse.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för detta betänkande om att skapa ett mer konkurrenskraftigt
europeiskt järnvägsnät för godstrafik. Den föränderlighet som kännetecknat transportsektorn de senaste
decennierna och den ökade öppenheten på nationella järnvägsmarknader (som lett till allvarliga problem
på grund av bristande överensstämmelse) innebär att det är nödvändigt att genomföra dessa åtgärder som
kommer att bidra till att skapa ett effektivt distributionsnät mellan EU:s medlemsstater.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Under de senaste decennierna har marknadsandelen för godstransporter
på järnväg kontinuerligt minskat och år 2005 stod den endast för 10 procent av denna typ av transport. I
sina försök att ta itu med detta problem har kommissionen varit positiv till en effektivare hantering av frågan.
I december 2008 föreslog man ett beslut om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik.
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I april 2009 antog Europaparlamentet förslaget vid första behandlingen och visade därmed sitt stöd för
kommissionen. Rådet nådde också en politisk överenskommelse om beslutet, om än med vissa ändringar.
Utan att ifrågasätta betydelsen av godstransporter på järnväg eller behovet av europeisk samordning av
denna transport, och med stöd för inrättandet av så kallade godskorridorer, måste jag emellertid påpeka att
upprättandet av ett integrerat godstransportsystem med nödvändighet förutsätter mycket höga investeringar
från medlemsstaterna. På grund av det rådande ekonomiska och finansiella klimatet i EU-länderna kan vi
inte garantera att de är i stånd att utlova eller göra sådana investeringar. Utan att undergräva målen med
beslutet måste vi därför, om vi ska godkänna det, hålla i åtanke att det aktuella bistra klimatet naturligtvis
kommer att påverka all planering.

Carlo Fidanza (PPE), skriftlig. – (IT) Jag välkomnade omröstningen i plenum där
andrabehandlingsrekommendationen inför antagandet av ett beslut om ett europeiskt järnvägsnät för
konkurrenskraftig godstrafik godkändes.

I betänkandet föreskrivs att nio godskorridorer ska upprättas mellan EU:s medlemsstater och att en enda
kontaktpunkt ska inrättas för varje korridor i syfte att garantera att alla offentliga och privata järnvägsföretag
får den information de behöver om tilldelningen av kapacitet för varje korridor. I betänkandet framhålls
driftskompatibiliteten för godstransport och upprättandet av förbindelser med hamnar och navigerbara inre
vattenvägar.

Beslutet är verkligen ett stort steg framåt mot en samordning av den europeiska järnvägstrafiken, för
närvarande dock endast för godstrafik. Dessutom utgör det ett komplement till liberaliseringen av
järnvägsmarknaden som är en nödvändig prioritering inom denna sektor.

Jag beklagar att vissa parlamentsledamöter har försökt att sabotera det prioriterade projektet för en korridor
mellan Stockholm och Neapel genom att inge ett ändringsförslag där Brenner undantas från linjen. Detta
oansvariga försök kullkastades tack vare att de italienska parlamentsledamöternas uppmärksammade det.
Av dessa skäl stödde jag utan att tveka andrabehandlingsrekommendationen.

Nathalie Griesbeck (ALDE), skriftlig. – (FR) Det var med entusiasm som jag röstade för denna text. Den är
ett stort steg framåt för godstrafiken och transporten inom Europa, som nu kommer att bli mer
konkurrenskraftig och mindre kostsam. Europa rör sig i riktning mot fler förbindelser mellan europeiska
järnvägsnät, godskorridorer samt kust- och flodhamnar. Detta är ett viktigt steg för den hållbara utvecklingen
inom sektorn för järnvägstransport i Europa, som därmed äntligen kommer att kunna erbjuda ett verkligt
alternativ till flyg- och vägtransport. Hädanefter kommer internationella järnvägskorridorer som förbinder
medlemsstaterna med varandra att förvaltas av gränsmyndigheter som samordnar infrastrukturförvaltning
och tilldelning av tåglägen. Längst upp finns en enda kontaktpunkt för varje järnvägskorridor, vars upprättande
jag aktivt försvarat. Genom denna innovation kan Europa vidareutvecklas och den är ett uttryck för viljan
att förbättra samarbetet och öka integreringen inom transportsektorn. Jag välkomnar antagandet av detta
betänkande som innebär att underlaget för det stora europeiska järnvägsnät för godstrafik som jag har
efterlyst i flera år stärks.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), skriftlig. – (EN) Jag stöder insatserna för att göra godstransporter på
järnväg mer effektiva på grund av dess miljöfördelar jämfört med vägtransport. Jag vill emellertid klargöra
att jag motsätter mig den pågående liberaliseringen av järnvägar inom EU. Det är denna liberalisering som
är orsaken till fragmenteringen, bristen på investeringar och ineffektiviteten inom godstransporter på järnväg
i dag. Kompromissen med rådet är ett försök att förbättra situationen och därför röstar jag för den trots att
den bygger på liberaliseringen som jag starkt motsätter mig. Denna omröstning handlar emellertid inte om
avreglering som redan ingår i fördraget.

Thomas Mann (PPE), skriftlig. – (DE) Jag har precis röstat mot Marinescubetänkandets ändringsförslag om
att inrätta ett centralt samordningsorgan som fungerar som enda kontaktpunkt för förvaltning av godstrafik.
Ytterligare 162 av mina parlamentskolleger har röstat likadant efter en skriftlig framställning som jag var
med om att utforma. Vi är för kvalitet och konkurrenskraft när det gäller godstrafik på järnväg. Vi vill ha
flexibla och effektiva lösningar och vi tror även på att främja järnvägstransport av miljöskäl. Lokal- och
fjärrtrafiken för passagerare får emellertid inte drabbas på något sätt. Den mycket komplexa texten i
betänkandet innehåller inte något tydligt angivande av detta. Dessvärre röstade Europaparlamentet för
rekommendationen från kommissionen och majoriteten av rådet om att tilldelningen av tåglägen i framtiden
bör förvaltas av ett centralt samordningsorgan. Detta kommer att leda till att befogenheterna fragmenteras,
vilket i sin tur kommer att ha en allvarlig inverkan på tidtabellerna. I Tyskland, som av tradition är ett
transitland, används järnvägsnätets kapacitet redan nu nästan fullt ut. Alla de tre planerade korridorerna
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passerar genom viktiga bebyggda områden. I delstaten Hessen utgörs dessa av städerna Fulda och Frankfurt
som är belägna längs med linjen mellan Stockholm och Palermo. Europaparlamentets goda rykte som det
viktigaste organet när det gäller att skydda konsumenter i EU har skadats i dag. Medlemsstaterna kommer
att förlora befogenheten att fatta beslut om sina egna järnvägsnät och alla medborgare i Europa kommer att
drabbas av de tågförseningar som kommer att bli resultatet av detta.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) I betänkandet bekräftas bilden av ett Europa som är
motsatsen till det Europa som kännetecknas av solidaritet och samarbete och som vi nu behöver mer än
någonsin. Landområden ska förvaltas i de europeiska medborgarnas intresse, inte i privata företags intresse.
Privatiseringen av transportpolitiken gynnar eurokratin på bekostnad av mina landsmän. Jag röstar mot
denna skadliga text.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik är nödvändigt
för att EU ska kunna uppnå de mål som ställs upp i EU-strategin för sysselsättning och tillväxt. Upprättandet
av järnvägskorridorer som möjliggör snabba och effektiva förbindelser mellan nationella nät kommer även
att innebära att det blir möjligt att förbättra villkoren för användning av infrastruktur. Vi måste godkänna
det aktuella beslutet för att göra godstransporter på järnväg mer konkurrenskraftiga i förhållande till den
transport som för närvarande används. Detta kommer inte bara att leda till ekonomiska fördelar utan även
till miljöfördelar eftersom järnvägstransport är miljövänligt. Därför röstade jag som jag gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Jag röstade mot kompromissförslagen för beslutet om ett europeiskt
järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik. De innebär att de nationella infrastrukturförvaltare som har
fungerat mycket effektivt fram till nu, även internationellt, förlorar makten. De föreslagna åtgärderna kommer
också att leda till ökad byråkrati, vilket inte kan vara vårt syfte. Denna inflation kommer att leda till att
effektiviteten minskar. Kapacitet kommer att förbli outnyttjad. Enligt min mening kommer allt detta att ha
en negativ inverkan på järnvägstrafiken över hela Europa.

Om EU verkligen vill främja fler transporter i järnvägsnätet bör man ställa upp prioriteringar för
genomförandet av de transeuropeiska transportnäten. En förlängning av den södra korridoren genom den
så kallade Koralmtunneln skulle till exempel leda till en övergång till järnvägsnätet utan motstycke. Vi bör
främja godstrafik på järnväg och inte mer centralisering.

Justas Vincas Paleckis (S&D), skriftlig. – (EN) Jag beslutade mig för att rösta för
andrabehandlingsrekommendationen eftersom den senaste raden informella trepartsmöten med det spanska
ordförandeskapet har mynnat ut i en överenskommelse. Jag anser att det är viktigt att vi inte förlorar vår
drivkraft. Vid första behandlingen i april 2009 stödde min grupp det mål som beskrivs i kommissionsförslaget
från december 2008 och som handlar om ett järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik genom inrättandet
av järnvägskorridorer inom EU. Järnvägsnätets betydelse i Litauen och det ekonomiska perspektiv det erbjuder
mitt land är ytterligare skäl till att jag stöder överenskommelsen. Det är av största vikt – inte bara för Litauen
utan även för EU som helhet – att vi kommer till rätta med järnvägsmarknadens minskade andel av
godstransporterna. Jag är övertygad om att marknaden för godstrafik på järnväg kommer att gynnas av
denna överenskommelse. Den kommer att bidra till att kvaliteten på tjänsterna förbättras och till att
synergieffekter skapas mellan de nationella järnvägssystemen.

Vilja Savisaar (ALDE), skriftlig. – (ET) Herr talman, mina damer och herrar! Dessvärre kunde jag inte stödja
de fyra kompromisserna till ändringsförslag eftersom Estland och Lettland inte ingick i den järnvägskorridor
som beskrivs i bilaga I, punkt 8. Med tanke på framtiden för järnvägen i allmänhet samt projektet Rail Baltica
förväntade jag mig att även Tallinn och Riga skulle ingå i denna korridor. Dessvärre innebar de ändringsförslag
som antogs att våra – Estlands och Lettlands – alternativ begränsades och som ett resultat av detta har vi inte
kommit närmare ett enhetligt järnvägssystem där alla EU:s medlemsstater ingår.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. – (EN) Jag stöder insatserna för att göra godstransporter på järnväg
mer effektiva på grund av dess miljöfördelar jämfört med vägtransport. Jag vill emellertid klargöra att jag
motsätter mig den pågående liberaliseringen av järnvägar inom EU. Det är denna liberalisering som är orsaken
till fragmenteringen, bristen på investeringar och ineffektiviteten inom godstransporter på järnväg i dag.
Kompromissen med rådet är ett försök att förbättra situationen och därför röstar jag för den trots att den
bygger på liberaliseringen som jag starkt motsätter mig. Denna omröstning handlar emellertid inte om
avreglering som redan ingår i fördraget.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Trots att godstransporter på järnväg har minskat under många år är
det fortfarande det säkraste och effektivaste alternativet till vägtransport. Syftet med detta betänkande är att
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öka marknadsandelen för godstransporter på järnväg genom att upprätta järnvägskorridorer mellan minst
två medlemsstater så att varorna snabbt kan transporteras.

Efter att ha läst betänkandet uppfattar jag det inte som om inrättandet av dessa järnvägskorridorer kommer
att leda till att en prioriterad linje för godstransport som är till nackdel för passagerartransporten skapas,
eftersom det inte förefaller vara någon skillnad i hur de två typerna av järnvägstrafik behandlas. Den enda
kontaktpunkten kommer att vara strategiskt viktig för samordningen, eftersom den kommer att hantera
förvaltningen av de linjer för vilka ansökningar om infrastrukturkapacitet lämnats in. I rådets vision har den
reducerats till en informationslucka, men jag anser precis som föredraganden att den är nödvändig för att
ett önskat flöde inom godstrafiken ska kunna uppnås.

Genom nätet av järnvägskorridorer kommer den europeiska järnvägstrafiken att kunna samordnas på ett
bättre sätt. Beröringspunkter mellan olika transportsätt kommer att skapas och investeringar i sektorn
kommer att stimuleras. Därför anser jag att andrabehandlingsrekommendationen förtjänar min röst.

Thomas Ulmer (PPE), skriftlig. – (DE) Jag förkastar detta betänkande helt och hållet, även om det dessvärre
inte går att hålla någon slutomröstning vid andra behandlingen. För Deutsche Bahn, som är den ende aktören
som drabbas av konkurrens i det liberaliserade tyska järnvägsnätet, kommer strategin med en enda
kontaktpunkt att bli en åtgärd som motsvarar expropriation. Den kommer dessutom att leda till
konkurrensnackdelar som inte kan kompenseras eftersom Tyskland har blandad passagerar- och godstrafik
och inga separata höghastighetsnät. Jag uppmanar Deutsche Bahn att snarast undersöka möjligheten att
överklaga detta beslut.

Artur Zasada (PPE), skriftlig. – (PL) Jag är säker på att förslaget om att upprätta ett europeiskt järnvägsnät
för konkurrenskraftig godstrafik är berättigat och nödvändigt. Det råder emellertid stor ovisshet när det
gäller tolkningen av artikel 12.2a där inrättandet av en enda kontaktpunkt föreskrivs. Förbehållen rör framför
allt befogenheterna när det gäller att fatta beslut om möjligheterna att använda särskilda järnvägsnät. Dessutom
kompliceras situationen av det faktum att vissa medlemsstater ännu inte har avreglerat tillgången till sina
järnvägsmarknader.

Med tanke på detta röstade jag mot den andra delen av ändringsförslag 83.

Betänkande: Martin (A7-0043/2009)

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för beslutet om anpassning av arbetsordningen vid
Lissabonfördragets ikraftträdande. De ändringar som antogs i plenum träder i kraft den 1 december 2010.
Det blev nödvändigt att införa ändringsförslagen om arbetsordningen för att ta hänsyn till de 18 nya
ledamöterna, ökningen av lagstiftningsbefogenheter och det nya budgetförfarandet som innebär att
parlamentet får samma dignitet som rådet. De andra ändringarna handlar om respekten för stadgan om de
grundläggande rättigheterna och subsidiaritetsprincipen, med hänsyn till de nationella parlamentens ökade
inflytande, parlamentets rätt att föreslå ändringar av fördragen, förfarandet för nominering av kommissionens
ordförande, med tanke på att parlamentet har större befogenheter i denna fråga, möjligheten för en
medlemsstat att utträda ur unionen och, slutligen, en medlemsstats åsidosättande av grundläggande principer.
Jag beklagar att ingen högre myndighet har undersökt den nya arbetsordningen för att kontrollera att den
överensstämmer med överordnade dokument, framför allt fördragen och medlemsstaternas konstitutioner.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstar för förslaget om anpassning av arbetsordningen till
Lissabonfördraget. Parlamentets ökade befogenheter måste leda till ökat ansvar. Lissabonfördraget är
oumbärligt för EU när det gäller att kombinera utvidgning med fördjupning. Genom fördraget har man
lyckats göra detta på ett balanserat, trovärdigt och rättvist sätt och förbättrat följdriktigheten, legitimiteten,
demokratin, effektiviteten och insynen i beslutsfattandet. Dessutom har fördelningen av behörigheter mellan
EU och medlemsstaterna förtydligats och effektiviteten i förbindelserna mellan och inom EU:s institutioner
ökat.

Ändringarna i fråga om åtaganden som åstadkoms genom anpassningen av arbetsordningen till
Lissabonfördraget är till stora delar resultatet av insatser från Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
för att förtydliga och förenkla beslutsfattandeprocessen i parlamentet och dess förhållande till de nationella
parlamenten.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Den stora mängd lagstiftning som EU-institutionerna producerar och det
demokratiska tillvägagångssätt som lagstiftningen upprättas genom, det överflöd av handlingar som ofta
förekommer och det faktum att hierarkierna mellan källor och rättsliga normer inte alltid är tydliga medför
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risker som parlamentet måste minska genom att arbeta på lämpligt sätt i enlighet med Lissabonfördraget.
Jag anser att detta är nödvändigt för att uppnå tydlighet i förfaranden och rättssäkerhet.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I och med Lissabonfördragets ikraftträdande måste parlamentet
visa att det har anpassat sig till de nya operativa villkoren och det delade ansvaret i beslutsfattandeprocesserna.
Jag vill framhålla de effekter som stärkandet av parlamentets befogenheter, den nya sammansättningen av
nationell representation och införandet av närmare förbindelser med de nationella parlamenten kommer
att få. Jag instämmer i de ändringar av arbetsordningen som nu föreslås, även i fråga om förenklingen och
den tydliga övertygelsen i lagstiftningsförfarandena för att ytterligare förbättra lyhördheten när det gäller
allmänhetens, institutionernas och medlemsstaternas behov, samtidigt som villkor för effektivt genomförande
av EU-politik garanteras.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag röstade mot ändringsförslag 110 där det anges att parlamentet
ska samarbeta med medlemsstaternas parlament men inte med parlament på lägre nivå än nationell. Det
innebär att man inte tar någon hänsyn till den konstitutionella realiteten i vissa medlemsstater. Trots att till
exempel Flandern denna vecka har tagit ett historiskt steg mot oberoende förblir det belgiska federala
parlamentet tills vidare det ”nationella” parlamentet enligt EU-terminologin. Enligt belgiska konstitutionella
villkor har det flamländska parlamentet emellertid fullständig behörighet i vissa EU-frågor. I ändringsförslaget
bortser man även från den politiska realiteten i andra medlemsstater: det ter sig löjeväckande att parlamentet
inte kan samarbeta fullt ut med det skotska parlamentet i frågor som fiske med tanke på att Skottland svarar
för den största andelen av Storbritanniens fiske.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Godkännandet av Lissabonfördraget har lett till att parlamentet fått nya
ansvarsområden och därför måste den interna arbetsordningen anpassas till de nya bestämmelserna. Beslutet
innebär att parlamentets interna arbetsordning överensstämmer med de nya utmaningar som tillkommit i
och med Lissabonfördraget. Därför röstade jag som jag gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Delvis är denna anpassning av arbetsordningen nödvändig på grund
av att Lissabonfördraget träder i kraft. Så långt är detta en rent formell akt. Men de två stora politiska grupperna
– Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater
i Europaparlamentet – försöker att utnyttja ändringarna för att inskränka rättigheterna för de ledamöter som
inte ingår i någon av de stora grupperna. Detta är särskilt orättfärdigt och orättvist eftersom dessa frågor
skulle tappas bort i den omfattande debatten om de viktigaste anpassningarna till Lissabonfördraget. Ett
förslag går till exempel ut på att grupplösa ledamöter inte längre själva ska få utse sina egna företrädare, som
de gör i dag. Detta är en unik händelse i den politiska demokratin, som vi inte kan finna oss i. I varje
demokratisk folkförsamling värd namnet går det till så att de politiska grupperna själva utser sina egna
företrädare till olika organ.

Här föreslår man i stället att talmannen, som ju företräder något av de två stora politiska grupperna, ska
besluta vem av de grupplösa ledamöterna som ska föra deras talan i talmanskonferensen. Deras politiska
motståndare kan med andra ord välja den företrädare vars politiska ståndpunkt överensstämmer bäst med
deras egen. Detta är en skandal. Som jag ser det kan de grupplösa ledamöternas företrädare bara utses genom
en omröstning där samtliga grupplösa ledamöter deltar. Jag har därför röstat emot detta ändringsförslag.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Allt oftare inträffar naturkatastrofer som berövar människor deras
försörjningsmöjligheter och allt vad de äger. Detta slår särskilt hårt mot dem vars hus drabbas av
översvämningar, eftersom hela inredningen ofta skadas eller förstörs. Dessutom uppstår stora skador på
jordbruksmark, som det är oerhört dyrt att åtgärda. Dessa utgifter är ofta besvärliga för de drabbade – ibland
har de helt enkelt inte råd. Jag har röstat för resolutionen eftersom det är viktigt att hjälpa katastrofdrabbade
människor.

Aldo Patriciello (PPE), skriftlig. – (IT) Europaparlamentet har beslutat att parlamentets arbetsordning ska
anpassas till Lissabonfördraget. Vissa av de ändringar av parlamentets arbetsordning som antagits av
ledamöterna går ut på att parlamentet ska utökas med 18 nya ledamöter från tolv medlemsstater. Dessutom
ska det få större lagstiftningsbefogenheter, och ett nytt budgetförfarande införas som ger parlamentet en
ställning i paritet med rådets. Även beträffande budgetförfarandet behöver arbetsordningen ändras, eftersom
parlamentet här ska besluta i samråd med rådet. Ändringsförslagen hänger framför allt ihop med den treåriga
budgetramen, som blir en lagstiftningsakt som kräver parlamentets godkännande, med de dokument som
ska göras tillgängliga för ledamöterna, med rådets överläggningar om budgetförslaget, med
budgetavstämningen samt med budgetens slutgiltiga antagande.
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Andra förändringar som för mig framstår som synnerligen betydelsefulla berör respekten för EU:s stadga
om de grundläggande rättigheterna, parlamentsledamöternas rätt att föreslå ändringar av fördrag, förfarandet
för val av kommissionens ordförande och, framför allt, att de särskilda bestämmelserna för utnämningen
av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken stryks. Jag hoppas att
fördragstexten ändras på detta sätt utan dröjsmål, eftersom ändringarna innebär ett paradigmskifte för hela
unionen.

Paulo Rangel (PPE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för David Martins betänkande efter långvariga förhandlingar
med samtliga ledamöter från Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) (PPE) i utskottet för
konstitutionella frågor, där jag själv är ledamot. Betänkandet tar upp de förändringar av Europaparlamentets
egen arbetsordning som erfordras på grund av Lissabonfördragets ikraftträdande. Vid en första omröstning,
som genomfördes under sammanträdesperioden i november, säkerställdes de nödvändiga ändringar som
direkt kan härledas till Lissabonfördragets ikraftträdande. Övriga ändringsförslag sköts sedan på framtiden
för att ge oss längre betänketid. PPE är den grupp där det socialdemokratiska partiet (PSD) ingår. Gruppen
har undertecknat ett antal kompromissorienterade ändringsförslag, framför allt beträffande frågestunder
för kommissionens ordförande och vice ordförande, den höge representanten för den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken och eurogruppens ordförande, genomförandet av ledamotsstadgan, översynen av
fördragen samt delegerade rättsakter. Jag vill ändå lyfta fram de ändringsförslag som handlar om
interparlamentariskt samarbete, om förbindelserna mellan Europaparlamentet och medlemsstaternas
parlament i lagstiftningsarbetet samt om sammansättningen av Europaparlamentets delegation till Cosac.
Mitt uppdrag som PPE:s vice ordförande med ansvar för förbindelserna med medlemsstaternas parlament
har gjort att jag fått arbeta särskilt mycket med dessa tre frågor.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Parlamentet röstar i dag om den anpassning av dess egen arbetsordning
som måste göras på grund av att Lissabonfördraget träder i kraft. Efter omröstningen under
sammanträdesperioden i november sköts omröstningen om de övriga ändringsförslagen, som inte omedelbart
föranleds av fördragets ikraftträdande, upp till denna sammanträdesperiod. Europeiska folkpartiets grupp,
som jag tillhör, har tagit ställning genom att underteckna tolv ändringsförslag. De berörde ett antal olika
saker: frågestunder med kommissionens ordförande och med EU:s höge representant, skriftliga frågor till
rådet och kommissionen, regelbundet interparlamentariskt samarbete, genomförandet av ledamotsstadgan,
delegationen till Cosac, ändringar av fördrag samt delegering av lagstiftningsbefogenheter.

Jag röstar för ytterligare ändringar av dokumentet, och vill bland annat framhålla införandet av en bestämmelse
om att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna ska beaktas vid prövning av förslag till rättsakter,
samt Europaparlamentets förbindelser med medlemsstaternas parlament under lagstiftningsarbetet.

Rafał Trzaskowski (PPE), skriftlig. – (PL) Denna andra omgång ändringsförslag sätter punkt för en lång
process där Europaparlamentets arbetsordning anpassats till de förändringar som Lissabonfördraget medfört.
Dagens omröstning avser ändringsförslag som inte i lika hög grad hänger ihop med de grundläggande
förändringar som fördraget för med sig och som stärker parlamentets inflytande under beslutsprocessen.
De är likväl ett viktigt tillägg till ändringarna i arbetsordningen, som låter oss utnyttja de nya möjligheterna
fullt ut. Nu hänger mycket på genomförandet – så är det med alla förändringar, inte minst när det är fråga
om så viktiga konstitutionella förändringar som här.

Man ska vara noga med det finstilta. Det är därför som det är så viktigt att följa upp processen hela vägen in
i mål.

Betänkande: Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Ett av 2011 års viktigaste mål blir att bibehålla, främja och
erhålla anslag för teknisk forskning och utveckling i EU – att tillhandahålla fullgod finansiering av
ramprogrammet och på så vis slå ett slag för EU 2020-strategin.

Antalet anslagsansökningar har ökat i samma takt som de kontrollmekanismer som inrättats för att försöka
se till att gemenskapsmedlen används på rätt sätt.

När den interna byråkratin tilltar och regelverket och de administrativa förfarandena blir alltmer tungrodda,
så minskar allmänhetens förtroende för processen. Att hantera denna komplexitet är särskilt svårt för mindre
organisationer, till exempel små och medelstora företag, nystartade företag i högteknologisektorn, mindre
institut, universitet och forskningscentra.
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Jag skulle vilja att det blev lättare att få tillgång till forskningsfinansiering. Vi behöver uppmuntra en kultur
av ömsesidigt förtroende bland alla berörda parter. Det kommer att stimulera vår forskning och innovation
och göra det mer lockande att leva och arbeta i EU.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Europeiska kommissionens budgetförslag för 2011 räcker inte
som svar på de utmaningar som EU står inför. Åtagandebemyndigandena uppgår till 142 miljarder euro,
motsvarande 1,15 procent av EU:s bruttonationalinkomst. I det läget föreslår kommissionen att både nya
prioriteringar och de program som redan ingår i budgetramen för 2007–2013 ska finansieras genom
neddragningar av finansieringen av befintliga program och genom att budgetmarginalen minskas till så gott
som noll. EU 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning är tänkt att vara unionens färdplan de närmaste
tio åren. Precis som bekämpandet av klimatförändringen är den praktiskt ogenomförbar utan finansiella
resurser. Det är inte acceptabelt att finansiera ett framtida instrument för samarbete med industriländer
genom att ta pengar från utvecklingsbiståndet. Det är orealistiskt att minska EU:s finansiella stöd till
fredsprocessen i Mellanöstern med en tredjedel. Så gör man inte om man är seriös. Vi hade räknat med
djärvare tag från kommissionens sida. Ändå väntar Europaparlamentet fortfarande på förslaget till
halvtidsöversyn av budgetplanen, något som EU är i stort behov av. Den här frågan måste spela en nyckelroll
i de kommande budgetförhandlingarna med rådet. Demokraternas parlamentsledamöter kommer att kämpa
för detta.

Göran Färm, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater valde
att rösta för mandatet till förhandlingar inför 2011 års budget. Vi instämmer i stort med de prioriteringar
som anges i betänkandet. Vi anser exempelvis att det är viktigt att det görs satsningar på ungdomar, på
forskning och innovation samt inom grön teknik. Vi anser också att det är viktigt att EU:s nya EU 2020-strategi
för tillväxt och sysselsättning ges tillräckliga finansiella medel för att bli en framgång.

Vi vill dock understryka att vi inte anser det finnas behov av ett ökat direktstöd till jordbruket. Vi vill inte
heller se något permanent marknadsstöd från EU för mjölk och mjölkprodukter.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Parlamentet har fått mer att säga till om vid EU:s budgetförhandlingar
genom att Lissabonfördraget har trätt i kraft. Under den nuvarande ekonomiska, finansiella och sociala
krisperioden är det avgörande att tillhandahålla medel för att stimulera EU:s tillväxt och konkurrensförmåga.
I det här sammanhanget är det viktigt att lindra krisens följder för fattigare regioner genom att tillföra resurser
till EU:s solidaritetsfond, förutsatt att regeringarna använder fonden på ett sätt som ger resultat.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Jag påminner om att 2011 års budgetprocess är den första
som äger rum efter Lissabonfördragets ikraftträdande, och att den otvivelaktigt kräver mer samarbete och
samordning med budgetmyndighetens andra part. Jag skulle vilja framhålla den oro som finns och det som
görs för att säkerställa en fullgod finansiering av EU:s strategiska utvecklingsprogram. Det gäller i synnerhet
ungdomar och innovation, men också energieffektivitet, bekämpandet av klimatförändringen och främjandet
av sysselsättning och jämställdhet. Jag tror också att det är av största vikt att se till att vi har fungerande
mekanismer för att säkerställa ett hållbart jordbruk – i synnerhet gäller detta för mejerinäringen. Krisen sätter
hård press på medlemsstaternas statsfinanser. Låt mig därför upprepa att vi behöver se till att EU har en
hållbar budget, så att vi kan nå vårt huvudmål: social och ekonomisk sammanhållning. Men jag tror att det
är viktigt att 2011 års budgetförslag redan från början redogör för de finansiella effekterna av
EU 2020-strategins flaggskeppsinitiativ, bland annat Innovationsunionen, Unga på väg, Ett resurseffektivt
Europa, Ny kompetens och nya arbetstillfällen samt Industripolitik för en globaliserad tid.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi röstade emot betänkandet om budgetförslaget för 2011
eftersom det inte alls svarar mot det finansieringsbehov som finns i EU i dagens läge, då de sociala och
territoriella klyftorna vidgats genom inrättandet av euroområdet. Det ger inte heller tillräckligt utrymme åt
principen om ekonomisk och social sammanhållning.

Under den nuvarande krisen behövs mer än någonsin ett annat slags EU-budget, som åtminstone fördubblar
resurserna, så att minst halva budgeten (som motsvarar 2 procent av EU:s BNP) går till investeringar i
tillverkningssektorn och till att stöda medlemsstaternas sociala åtaganden. På så vis skulle vi skapa fler arbeten
med rättigheter, bekämpa fattigdomen och minska de regionala klyftorna på ett sätt som gagnar den
ekonomiska och sociala sammanhållningen.

Samtidigt måste vi också öka EU:s medfinansieringsandel för länder som har svagare ekonomier, särskilt
avseende sociala program och investeringar i tillverkningsföretag.
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Slutligen måste vi minska försvarsanslagen kraftigt och ändra budgetens kärnprioriteringar så att vi
åstadkommer en allsidig utveckling och socialt framåtskridande.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Budgetförslaget för 2011 är det första som lagts fram sedan
Lissabonfördraget trätt i kraft. Utarbetandet kräver mer samarbete och samordning mellan alla som deltar
i förhandlingarna, så att det under arbetets gång går att enas om de totala utgifterna. Här måste det trepartsmöte
som genomförs i juli beslutsamt staka ut kursen, så att det redan i förväg går att fastställa på vilka områden
det krävs mer samsyn. A och O är de budgetmässiga följderna av den europeiska stabiliseringsmekanismen,
EU 2020-strategin och program riktade till ungdomar.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) Det finns fog för hård kritik mot 2011 års budget på flera punkter.
Bland annat ökas anslagen till Europeiska flyktingfonden, vars syfte bland annat är att främja asylsökandes
bosättning i EU, samtidigt som anslagen till Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet
vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) skärs ned. Det finansiella stödet till Palestina
minskas också, men det görs kraftiga förstärkningar av budgeten för EU:s kandidatländer, däribland Turkiet.
Jag har därför röstat emot betänkandet om budgeten för 2011.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Vi i gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen har
inga invändningar mot föredragandens prioriteringar inför trepartsmötets förhandlingar. Vi har lagt fram
några mer detaljerade ändringsförslag om hur strukturfonderna, landsbygdsutvecklingen och
jordbrukspolitiken kan göras ”grönare”. Samtliga har avvisats, vilket är föga överraskande. De kan dock
komma att läggas fram på nytt inför parlamentets mer ingående förstabehandling av budgeten i september.
De grönas parlamentsledamöter i andra utskott har medundertecknat ändringsförslagen för sina respektive
utskotts räkning. Eftersom föredragandens ambition har varit att lägga fram en så koncis text som möjligt
har flertalet av dessa ändringsförslag röstats ned.

Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. – (PT) Jag stöder min grupps syn på detta dokument, där parlamentet tar
ställning till Europeiska kommissionens budgetförslag för 2011. Vi anser att det är omöjligt att entydigt
fastställa budgetförslagets följder för strategins flaggskeppsinitiativ. Det behövs mer och bättre information.

Det glädjer mig också att kommissionen i sitt förslag har tagit med ungdomsprogrammet bland det kommande
årets prioriteringar. Jag är emellertid besviken på att anslagsökningen har varit närmast symbolisk – vi hade
större förväntningar på dessa initiativ. Jag har i likhet med ledamöterna från de yttersta randområdena stött
ett ändringsförslag, eftersom vi inte kan godta att budgeten för 2011 är mindre än den för 2010 när det
gäller programmet för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär (Posei). Det
gäller särskilt under en period när EU, Colombia och Peru ingått ett avtal som kommer att påverka banan-,
socker- och romproduktionen kraftigt. Vi uppmanar samtidigt kommissionen att snarast försöka genomföra
en undersökning av hur situationen påverkar dessa regioner.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), skriftlig. – (PL) I betänkandet om mandatet för trepartsmötet
om förslaget till budget för 2011, som antogs vid dagens plenarsammanträde i Europaparlamentet, nämns
sex prioriteringar vid budgetförhandlingarna inför 2011. En av dessa är ungdomsprogrammen, exempelvis
Unga på väg, Livslångt lärande, Aktiv ungdom och Erasmus Mundus. I punkt 12 i avsnittet ”Allmänt” i
betänkandet påpekas att den anslagsökning som budgetförslaget föreslår för dessa program är otillräcklig,
trots den mycket höga genomförandegraden (som har uppgått till 95–100 procent varje år under perioden
2007−2009). Det är bra att vi har antagit en text som kräver att dessa anslag ökas till en nivå som låter oss
genomföra ungdomsprogrammen på det sätt som anstår deras betydelse för EU:s civila samhälle.

Den ekonomiska krisen har tvingat medlemsstaterna till drastiska besparingar. Ändå fortsätter EU att skaffa
sig nya verksamhetsområden. Samtidigt som detta sker måste vi emellertid sörja för en lämplig anslagsnivå
för befintliga program. Detta framhålls särskilt i Sidonia Elżbieta Jędrzejewskas betänkande, och har fastställts
som en prioritering inför budgetförhandlingarna – och det med all rätt, anser jag.

Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Mina damer och herrar! Mandatet för trepartsmötet betyder
mycket för Europaparlamentet, eftersom det definierar dess förhandlingsposition. Budgeten för 2011 går
starkt i krisens och recessionens tecken. Det framgår bland annat av de ytterst snäva marginalerna. Men det
finns också positiva tecken. Ett sådant är prioriteringen av ungdomsprogrammen. För att hitta ett sätt att
varaktigt ta sig ur krisen, måste EU investera i ungdomarna – de utgör ju vår framtid. Mot bakgrund av den
ekonomiska situationen i Europa behöver vi också stöda ett mandat för en socialt balanserad EU-budget,
som också beaktar vår konkurrensförmåga. Tack ska ni ha.
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Betänkande: Langen (A7-0187/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. – (IT) Det framgår med all tydlighet av den aktuella ekonomiska och
finansiella krisen att vi behöver förebygga överdriven spekulation genom en strategi för derivatmarknader
som eftersträvar bättre lagstiftning och mer öppenhet. Jag välkomnar framför allt föredragandens förslag
om en central tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska ansvara för, och
att kostnaderna för den framtida marknadsinfrastrukturen ska bäras av marknadsaktörerna och inte av
skattebetalarna. Jag har därför röstat för betänkandet.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Europaparlamentet efterlyser i denna resolution en strängare
övervakning av derivatmarknaderna. Jag stöder resolutionen, eftersom jag anser att det är avgörande att
parlamentet sänder en tydlig signal till rådet och kommissionen, så att det händer något med lagstiftningen.
Syftet är att undvika överdriven spekulation genom att införa dels ett standardiserat förfarande och
tillsynsorgan, dels ett gemensamt transaktionsregister.

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för min förträfflige tyske kollega Werner Langens
initiativbetänkande om derivatmarknaderna. Det utgör ett svar på Europeiska kommissionens meddelande
om samma fråga. Jag stöder kommissionens initiativ, som syftar till att förbättra regleringen av
derivatinstrument. Det är helt nödvändigt att den framtida Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten (Esma) får en nyckelroll vid auktorisering av clearingorganisationer i EU, genom att
ansvara för tillsynen av dessa.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade för detta betänkande eftersom jag anser att vi behöver
göra derivatmarknaden – det vill säga handeln med terminer – öppnare och skärpa regelverket för den.
Derivatinstrument kan vara användbara genom att göra det möjligt att överföra finansiella risker i ekonomin,
men de har förvärrat den finansiella krisen därför att öppenheten och regleringen har varit bristfällig. Jag
välkomnar kommissionens initiativ om bättre reglering av derivatinstrument, särskilt av OTC-derivat. Syftet
är att begränsa riskernas förmåga att destabilisera hela finansmarknaden, att standardisera derivatkontrakt
och att använda centraliserad uppgiftslagring och centrala handelsplatser.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Werner Langen föreslår i sitt betänkande en rad åtgärder för att öka
insynen i marknaden för finansiella derivatinstrument. Att öka stabiliteten och insynen är utan tvekan en
åtgärd som bådar gott, mot bakgrund av orsakerna till 2008 års finanskris och av att dessa komplicerade
produkter har gjort marknaderna sårbara. Jag har därför röstat för Werner Langens betänkande.

Även en annan sak förtjänar dock att framhållas, nämligen en grundprincip i alla diskussioner om finansiella
frågor, om den ekonomiska krisen och om marknaden. 2008 års kris utlöste dominoeffekter som alltjämt
har allvarliga konsekvenser för vårt samhälle. Den orsakades dock inte bara av derivatinstrument och
avancerade finansiella konstruktioner, utan av att vi alltför länge trodde att det gick att bortse från
realekonomin. Därför är alla aktuella åtgärder bra som syftar till att göra finansmarknaderna och de produkter
som banker och börser erbjuder öppnare. Men framför allt måste vi alla komma ihåg att vi snarast behöver
strukturera om det ekonomiska system som världsmarknaderna bygger på. Vi måste därför välja lösningar
som gynnar realekonomin – den enda säkra källan till välstånd och varaktig stabilitet.

Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Låt mig till att börja med gratulera min vän och kollega Werner Langen
till det förslag till betänkande som parlamentet i dag har röstat om.

Den finansiella och ekonomiska krisen har fått oss att inse hur farliga vissa finansiella instrument är, som
utnyttjats hämningslöst på en marknad med vare sig regler eller begränsningar. Många medborgare och
åtskilliga lokala myndigheter, bland annat i Italien, har gått på minor när de investerat i sådana
högriskinstrument. I dag står de där med betänkligt höga budgetunderskott.

För att förebygga sådana olyckliga situationer anser jag att det är dags – ja, faktiskt nödvändigt – att reglera
derivatinstrument på lämpligt sätt, för att stabilisera marknaden och göra den säkrare, så att dess aktörer, i
likhet med konsumenterna, kan fatta välunderrättade beslut. EU måste gå i spetsen för en radikal förändring
av den hittillsvarande finanspolitiken. Vi måste sända ut starka signaler som hindrar att OTC-derivat och
liknande instrument i framtiden utgör en riskfaktor för hela finansmarknaden.

Slutligen stöder jag de riktlinjer som Werner Langen formulerat i den text som antagits i dag. Det beror inte
minst på att finansiella derivatinstrument inte bara används av branschproffs, utan riktar sig till
massmarknaden. Skärpt lagstiftning ger oss mer insyn, vilket ”gör det möjligt för marknadsaktörerna att
bedöma risken på ett korrekt sätt”.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Om regelverket för derivatmarknaderna skärps måste
företagens särskilda situation beaktas. Dessa har även i fortsättningen behov av möjligheter att till rimliga
villkor skydda sig mot finansiella och operativa risker, och att anpassa dessa på olika sätt, med hjälp av
derivatinstrument.

Företag utanför finanssektorn använder dessa instrument för att skydda sig mot valuta-, ränte- och råvarurisker.
Detta skydd har inget med spekulation att göra och har bidragit till stabilitet och tillväxt i sysselsättnings-
och investeringsavseende.

De regleringsåtgärder som föreslås får inte påtagligt försämra företagens möjligheter att skydda sig mot
risker.

Jag efterlyser undantag och lägre kapitalkrav för bilaterala derivat, särskilt för små och medelstora företag.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Jag röstade emot betänkandet. I vissa avseenden är det bra
– det strävar efter att införa vissa minimirestriktioner och regler för derivatmarknaden. Men i själva verket
tar det inte itu med frågan i grunden. En av de främsta orsakerna till den ekonomiska och finansiella oron
är framväxten av och tillväxten för transaktioner utan anknytning till bankverksamheten, däribland
kreditswappar och andra finansiella derivatinstrument.

Valutamarknadernas sammanbrott nyligen och spekulationen mot de grekiska statsobligationerna har inte
bara visat att det behövs ett strängt regelverk för det finansiella systemet, utan att vissa transaktioner,
exempelvis kreditswappar, bör förbjudas. Jag anser att det vore fel och otillräckligt om vi enbart inriktade
oss på ”regleringsåtgärder” av den typ som betänkandet föreslår. Dessa ger ingen rättvisande bild av problemet
och utgör heller inga fullgoda lösningar.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Den pågående ekonomiska, finansiella och sociala krisen visar att
derivatmarknaden behöver regleras på ett effektivt sätt, som ökar öppenheten vid försäljningen av dessa
finansiella instrument. Det behövs en mer verksam övervakning av dessa produkter, så att handeln med dem
inte får skadliga följder för marknaden. Eftersom derivatinstrumenten är av så många olika slag och
investerarna behöver skyddas, anser även jag att bestämmelserna för informationsgivningen ska skärpas.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Det är välkommet att EU:s institutioner nu engagerar sig för
att göra derivatmarknaderna så effektiva, säkra och välfungerande som möjligt. Det beror dels på att man
fått upp ögonen för deras betydelse för en hållbar ekonomisk utveckling, dels på behovet av att reglera och
kontrollera förfaranden och förhandlingar som berör transaktioner med dessa finansiella instrument eller
saluförandet av dem. Derivatmarknaderna är stora och påverkar världsekonomin starkt, något som framgår
av den pågående ekonomiska och finansiella krisen. Samtidigt spelar riskhanteringen en allt viktigare roll
på världsmarknaden. Därför anser jag att det är avgörande att åstadkomma öppenhet. Detta är synnerligen
angeläget, inte bara för att åstadkomma en fungerande tillsyn av marknaderna, utan också för att införa
redovisningsstandarder med krav på tydlig, kortfattad och fullständig rapportering. När statskreditswappar
har använts av finansiella spekulanter har det lett till omotiverat höga nivåer av flera nationella spreadar. Det
indikerar behovet av ytterligare öppenhet på marknaden, och av att EU inför ett bättre regelverk för handeln
med kreditswappar, och i synnerhet för statskreditswappar. Förhoppningsvis kommer en framtida lagstiftning
inte bara att göra derivatmarknaderna öppnare, utan också att hålla hög rättslig kvalitet. Jag vill framhålla
att kostnaderna för den framtida marknadsinfrastrukturen ska bäras av marknadsaktörerna och inte av
skattebetalarna.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) I stället för att föreslå att derivatmarknaderna avskaffas, har
den parlamentariska majoriteten nöjt sig med att försvara förbudet för spekulation med statskreditswappar.
Kommissionen uppmanas att överväga att införa riskrelaterade övre gränser för derivat, i synnerhet
kreditswappar, och att samordna dessa med de internationella partnerna. Men att döma av det som hittills
framkommit kan kommissionen inte lägga fram sitt derivatmarknadsförslag förrän i september. Parlamentet
lagstiftar sedan om detta i ett likställt samarbete med rådet.

Detta dröjsmål är olyckligt. Man kan se hur statsobligationsräntorna för vissa euroländer stiger dramatiskt,
till nivåer som inte längre är hållbara, och kreditswapparnas skadliga följder för hela processen är välkända.
Vi kan inte längre tillåta instrument som gör det möjligt att spekulera med statsskulden.

Parlamentet har visserligen i dag uttalat sitt stöd för ett förbud för kreditswappar. Här handlar det om
transaktioner med rena spekulationsmotiv, där man satsar på att låntagaren inte kan betala sina skulder.
Men parlamentet nöjer sig med att kräva längre innehavstid vid blankning av värdepapper och derivat. För
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vår del har vi därför stött de förslag som är bra, men vi ogillar att ställningstagandet är så reformfientligt och
att regleringen av kapitalmarknaderna dröjer så enormt länge.

Astrid Lulling (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för Werner Langens betänkande om derivatmarknaderna
eftersom jag, i likhet med föredraganden, är övertygad om att det behövs en reglering av sektorn, och större
öppenhet på derivatmarknaderna. Jag är framför allt för införandet av en obligatorisk oberoende clearing
för derivattransaktioner mellan aktörer på marknaden. Att standardisera transaktioner och se till att clearingen
utförs av oberoende parter vore ett stort framsteg.

Men de regleringsmekanismer som mycket snart införs – tack vare samarbetet mellan kommissionen, rådet
och parlamentet – får inte bli en stoppkloss för derivatmarknaderna, som har en viktig funktion på den
internationella finansmarknaden. Det är angeläget att, precis som föredraganden gör, skilja mellan
derivatinstrument som används för att skydda företag mot risker som direkt hänger ihop med deras
verksamhet, och instrument som enbart används i spekulationssyfte. Det är bara de senare som kan utgöra
en risk på systemnivå. Det behövs en lämplig tillsyn av dessa, så att vi slipper ytterligare kriser som den som
vi precis har upplevt.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Tidigare har derivatinstrument fyllt en viktig funktion genom att överföra
ekonomiska risker. Derivatmarknadernas bristande öppenhet och reglering har dock förvärrat den finansiella
krisen enormt. Kreditswappar var ett av de instrument som slog hårdast mot EU:s ekonomier och fick
statsobligationsräntorna att stiga. Detta regelverk bibehåller förbudet mot spekulationshandel med dessa
instrument, som kan snedvrida marknaderna för statsobligationer. Det är oerhört viktigt att skilja mellan
derivatprodukter som används för riskhantering i situationer där en part vill skydda sig mot en underliggande
reell risk, och derivatinstrument som enbart används i spekulationssyfte. Jag har därför röstat som jag gjorde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Det glädjer mig att resolutionens viktigaste avsnitt
kvarstår i texten, i synnerhet punkterna 33, 34, 35 and 36, och skälen K, S och X. Vi har därför röstat ja. Vi
i gruppen De gröna skulle ha röstat emot betänkandet, om så bara en enda begäran om särskild omröstning
hade avvisats.

Peter Skinner (S&D), skriftlig. – (EN) Vi kan godta huvuddragen i Werner Langens betänkande. Under
överläggningarna i utskottet talades det dock en hel del om hur farlig branschen är. Derivathandeln har helt
klart blivit så omfattande att man frågar sig hur den egentligen ska regleras. Öppenhet och en harmoniserad
tillsyn bedöms vara mycket betydelsefulla faktorer. Det är emellertid onödigt att öka transaktionskostnaderna
genom att kräva att handeln ska avveckas på särskilda handelsplatser. Werner Langen inser tack och lov
mycket väl att ett sådant vägval har sina nackdelar: Kostnaderna på en sådan börs skulle kunna bli upp till
tio gånger så höga som på andra håll. Vi behöver också se till att så kallade skräddarsydda derivatinstrument
finns kvar – dessa låter företag säkra sig mot stigande råvarupriser. Vi behöver också vara noga med att våra
åtgärder är i samklang med omvärldens – särskilt gäller detta den största marknaden, USA.

Betänkande: Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Internets snabba utveckling gör en enorm mängd sammankopplade
ting tillgängliga och utbytbara på Internet. På så sätt växer ett ”sakernas Internet” fram, som omfattar allt
från bilar till böcker, köksmaskiner och livsmedel. Europaparlamentets initiativbetänkande är avsett som
ett svar på Europeiska kommissionens meddelande, vari 14 initiativ föreslås som syftar till att EU ska gå i
spetsen för utvecklingen av dessa nya nätverk av sammankopplade ting. Parlamentets betänkande
uppmärksammar särskilt frågan om integritetsskydd, hur sakernas Internet på olika sätt kan gagna de
europeiska konsumenternas livskvalitet, samt tillgängligheten hos sakernas Internet, som måste vara öppet
för alla. Jag stöder helt dessa prioriteringar och har därför röstat för initiativbetänkandet.

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken (IKT)
har utlöst en sannskyldig kunskapsrevolution de senaste 20 åren, framför allt genom att allmänheten i allt
större utsträckning lärt sig att använda Internet och World Wide Web.

När kunskapen nu har lagts ut på nätet och avståndet inte längre spelar någon roll vid informationsutbytet,
är teknikens senaste utpost möjligheten att kombinera nya system för radiofrekvensidentifiering med
produkter, så att produkterna på ett ögonblick kan tillhandahålla information till konsumenterna.

Jag stöder genomförandet av pilotprojekt för att studera de etiska och sociala följderna av denna nya
informationstekniska resurs, som kan erbjuda nya sysselsättningsmöjligheter i framtiden. Jag stöder därför
Maria Badia i Cutchets betänkande.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag välkomnar huvuddragen i kommissionens meddelande.
Att EU:s konsumenter hyser förtroende för systemet är en mycket viktig förutsättning för utvecklingen av
nya tillämpningar av ”sakernas Internet”, för dess drift och för dess enorma betydelse för den europeiska
allmänhetens vardag.

Det är en prioriterad fråga att ta fram en rättslig ram och en lagstiftningsram som å ena sidan skyddar EU:s
konsumenter, och å andra sidan främjar både offentliga och privata investeringar i ”sakernas Internet”.

”Sakernas Internet” har en gigantisk ekonomisk potential. Det låter oss optimera tillverkningsförfaranden
och vår energiförbrukning, samtidigt som vi skapar nya arbetstillfällen och nya typer av tjänster för allt fler
medborgare och företag i EU.

Om EU verkligen vill vara en pionjär på den här marknaden, behöver EU agera proaktivt genom att stimulera
forskning och pilotprojekt.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Internets snabba och oavbrutna expansion har kopplat ihop 1,5 miljarder
människor genom datorer och mobila enheter. Nästa moment är att steg för steg omvandla detta nätverk
av sammankopplade datorer till ett nätverk av sammankopplade ting – ett sakernas Internet, som omfattar
allt från böcker till bilar, från hushållsapparater till livsmedel. Ett kylskåp kan exempelvis programmeras så
att det känner igen produkter vars bäst före-datum har gått ut, eller nästan har gått ut. Sådana tekniska nyheter
kan bidra till att tillgodose många förväntningar från samhällets och allmänhetens sida. De kan också
katalysera fram tillväxt och innovation, vilket är bra för ekonomin och gagnar alla.

Det behövs emellertid ett konkret och långtgående regelverk för detta sakernas Internet. Utmaningen ligger
i att göra det förtroendeingivande, vedertaget och säkert. Människors integritet och skyddet av personuppgifter
ska alltid respekteras – att sörja för detta är oerhört viktigt. Personuppgifter kan missbrukas och vara
förknippade med andra risker. Vi måste förebygga dessa genom att införa de dataskyddsåtgärder som krävs.
Jag stöder därför denna proaktiva inriktning, men märk väl att sakernas Internet först och främst ska vara
till för människorna.

Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jag har röstat för detta betänkande. Framväxten av sakernas Internet kan
betyda mycket för vår tillväxt och konkurrensförmåga, och utlösa stora förändringar i samhället, i synnerhet
av medborgarnas beteendemönster. Jag välkomnar därför att kommissionen under 2010 tänker lägga fram
ett meddelande om säkerhet och personlig integritet i informationssamhället. Jag anser nämligen att det är
avgörande att löpande följa alla frågor som hör ihop med skyddet av den personliga integriteten.

Debatten om de tekniska och rättsliga aspekterna av rätten till ”chippens tystnad” är lika viktig. Med tanke
på de djupgående förändringar som sakernas Internet kommer att leda till, är det avgörande att få den
regionala tekniska utvecklingen att hålla jämna steg. Vi får inte skapa nya klyftor som är ännu större än de
som redan finns i dag. Vi behöver engagera regeringarna i denna process och beakta randregionernas behov.

Jag tror avslutningsvis att det är viktigt att öka EU:s finansiella stöd till sakernas Internet. Detta kan ske inom
ramen för forskningsprojekt i sjunde ramprogrammet och genom pilotprojekt i ramprogrammet för
konkurrenskraft och innovation. Vi bör dessutom satsa på att utveckla bredbandsinfrastrukturen, på att göra
bredband tillgängligt och på att sänka kostnaderna för dataroaming ytterligare.

George Sabin Cutaş (S&D), skriftlig. – (RO) Jag röstade för betänkandet om ”sakernas Internet”, därför att
jag anser att vi slår ett slag för utvecklingen av innovativ teknik i EU genom att anta betänkandet. Detta skapar
nya affärsmöjligheter för EU:s företag, gagnar bekämpandet av klimatförändringen och förbättrar energi-
och transportförvaltningen.

I egenskap av skuggföredragande lade jag fram ändringsförslag som bidrar till att skydda personuppgifter,
så att företag som har tillgång till sådana inte missbrukar dem för andra syften. Betänkandet innehåller således
viktiga skrivningar som värnar medborgarnas grundläggande rättigheter.

Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – (RO) Sakernas Internet är en framtidsvision som tar avstamp i dagens situation.
Vi kan ha olika syn på om detta ”fungerar” och gagnar alla medborgare på ett samordnat och verksamt sätt.
Det nya systemet för att integrera dessa tekniker i vardagslivet måste genomföras med ovillkorlig respekt
för konsumenternas rätt till integritetsskydd. Kommissionen måste löpande samråda med arbetsgruppen
för dataskydd, inte bara när kommissionen anser att det är motiverat. Här handlar det om anordningar och
tekniker för att sända ut ett föremåls position, egenskaper och identitet. Förutom att det finns en rätt till
tystnad så får dessa mekanismer inte vara aktiverade som standardinställning, utan endast om den enskilda
personen vill det. När kommissionen beslutar om att genomföra projekt som berör sakernas Internet, måste
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den också beakta vilket nät som ska användas för att koppla ihop dessa ting. För närvarande är vi utsatta för
en lång rad IT-angrepp på Internet. Att använda World Wide Web som förbindelsenät i sakernas Internet
kan i mina ögon vara både en säkerhetsrisk och en betydande belastning för det nätverk vi har i dag. Att dela
såväl den digitala bandbredden som fördelarna genom att utveckla ett parallellt nät för sammankoppling av
saker kan vara en lösning på dagens situation.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för Maria Badia i Cutchets betänkande, som stöder inrättandet
av ett sakernas Internet. Jag anser att den nya informationstekniken har fört med sig stora fördelar för vårt
samhälle. Det är dock viktigt att se till att potentiella hälso- och miljöeffekter beaktas, liksom aspekter som
har med integritetsskydd att göra.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Internet har blivit en del av miljontals människors vardag. Det spelar i dag
en oersättlig roll som kommunikationsverktyg och för att överföra information och kunskap. Innehållet på
Internet har vuxit exponentiellt och gjort nätet till ett multifunktionsverktyg – och funktionerna blir allt fler.
Samtidigt har Internet också blivit en arena där en ny typ av brottslighet frodas, som utnyttar de snabba
virtuella informationsflödena och de enorma mängder personuppgifter som Internetanvändarna lägger ut.

Jag delar den oro som resolutionen uttrycker. Det finns goda politiska skäl att åtgärda brister i tillgången till
Internet, och barn och ungdomar behöver kunna använda nätet under tryggare förhållanden. Jag instämmer
i att användningen och driften av nätet är en fråga för enskilda aktörer. För mig är det dock ohållbart om
medlemsstaterna inte är närvarande och aktivt engagerar sig som lagstiftare, i synnerhet för att förhindra att
medborgarnas rättigheter missbrukas eller kränks.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Denna nya teknik påverkar utan tvekan allmänhetens säkerhet
och livskvalitet starkt, något som understryker såväl de fördelar som de risker den är behäftad med. I det
sammanhanget erbjuder ”sakernas Internet” människor många nya fördelar. Men bara för att ett verktyg kan
öppna enorma möjligheter får man inte glömma bort att identifiera tänkbara riskmoment. Att stimulera
forskningen och starta pilotprojekt, samtidigt som man utnyttjar de nya möjligheter som bjuds maximalt,
är en princip som jag vill lyfta fram. Här handlar det främst om att optimera energieffektivitet,
tillverkningsförfaranden och skapandet av nya arbetstillfällen och utmaningar. Det är emellertid av största
vikt att EU har en gemensam referensram för att stärka regelverket för tillsynen av systemet, sekretessen,
informationssäkerheten, de etiska aspekterna, integritetsskyddet, samt insamlingen och lagringen av person-
och konsumentuppgifter. ”Sakernas Internet” utvecklas snabbt. Därför erfordras ett säkert, väl genomlyst
och multilateralt förvaltningssystem. Mot bakgrund av detta delar jag kommissionens oro när det gäller
säkerheten och skyddet av allmänhetens personuppgifter och integritet. ”Sakernas Internet” behöver förvaltas
på ett sätt som respekterar människors integritet och skyddar deras personuppgifter.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Sakernas Internet är ett projekt som startades 1999 i USA. Det
blir allt populärare. Sannolikt kommer det under de närmaste 10–15 åren att utlösa en revolution för
interaktionen mellan personer och saker och mellan själva sakerna, genom att tekniken för
radiofrekvensidentifiering (RFID) blir allt vanligare.

Vår vardag kan förändras på ett positivt sätt av de många innovationer som utvecklingen av sakernas Internet
kan utmynna i. Samtidigt är osäkerheten stor, både när det gäller den allmänna inriktningen och i tekniskt
avseende. Viss oro är därför motiverad. Den underliggande tekniken, RFID-etiketten, är en elektronisk
komponent som består av ett chip och en antenn. Chipet är bara några millimeter stort och kan innehålla,
ta emot och sända ut information trådlöst. Här uppstår en rad frågetecken när det gäller äganderätt, förvaltning,
personlig integritet med mera.

På området integritets- och dataskydd framhåller föredraganden ”vikten av att skydda alla grundläggande
rättigheter, inte bara den personliga integriteten, vid utvecklingen av sakernas Internet”. Det tycker vi är en
bra princip. Vi är dock mycket skeptiska till hur dessa uppgifter kommer att förvaltas. Hur vi ska gå vidare
är än så länge oklart, och vi har därför lagt ned vår röst.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) I takt med att tekniken utvecklas är det viktigt att EU och andra
politiska beslutsfattare är uppdaterade. Betänkandet tar upp en rad viktiga aspekter som integritetsskydd
och hälsofrågor. Jag instämmer helt i föredragandens uppmaning till EU att agera proaktivt på detta område.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har spelat en viktig roll
för att stimulera samhällsutvecklingen, den ekonomiska tillväxten, forskningen och utvecklingen samt
kreativiteten i Europa, såväl i privata som offentliga organ. Internet har förändrats snabbt de senaste åren.
Detta har utlöst oro och gör att EU behöver en gemensam referensram för att stärka det befintliga regelverket
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för systemets förvaltning. Särskilt gäller detta områdena sekretess, informationssäkerhet, etisk förvaltning,
integritetsskydd och insamling och lagring av person- och konsumentuppgifter. I det perspektivet är det
avgörande att den myndighet som ansvarar för ”sakernas Internet” respekterar samtliga användares säkerhet
och rätt till data- och integritetsskydd. Det är det enda tillvägagångssätt som unionsmedborgarna kan ha
nytta av. Det är därför som jag har röstat som jag gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) En och en halv miljard människor har redan tillgång till nätet och
använder Internet, som är en form av den nya nätverksteknik som kommer med stormsteg. Den syftar till
att åstadkomma ett slags kommunikation mellan människor och saker, liksom mellan sakerna själva.
Produkter förses med information som lagras, tas emot och sänds ut. Man kan dock befara att den nya
tekniken gör mer skada än nytta. Vi måste slå vakt om privatlivets helgd och förhindra missbruk av
personuppgifter. Allt talar emellertid för att framtidens nätanvändare blir ännu sårbarare än de redan är i
dag. Jag har röstat för betänkandet därför att författaren föreslår åtgärder för integritetsskydd och skydd av
personuppgifter som det finns ett uppenbart behov av.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) När det gäller nya tekniska landvinningar – i det här fallet ”sakernas
Internet” – är det alltid viktigt att inte bara beakta eventuella fördelar, utan också de etiska aspekterna, och
att slå vakt om den personliga integriteten. Betänkandet följer denna linje, och jag har därför röstat för det.

Justas Vincas Paleckis (S&D), skriftlig. – (LT) Internetanvändning blev inte vanligt förrän för två decennier
sedan. I dag är ett samhälle utan Internet lika otänkbart som ett utan telefon eller radio. 1,5 miljarder
människor har i dag tillgång till Internet – om några år är de dubbelt så många. Den senaste tekniken gör det
snart möjligt att inte bara ansluta datorer till nätet, utan också bilar, och till och med böcker, livsmedel och
andra ting. En nätansluten bil kan ge föraren upplysningar om lufttrycket i däcken. Programmerade kylskåp
kan känna av när olika produkters bäst före-datum går ut. Jag har röstat för betänkandet, eftersom sakernas
Internet blir en vitamininjektion för den krisdrabbade ekonomin, och bidrar till att skapa nya arbetstillfällen
och tjänster för allt fler medborgare och företag i EU. Det kommer också att låta oss optimera
tillverkningsförfaranden och spara energi, något som är mycket viktigt när vi ska bekämpa klimatförändringen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Vår socialdemokratiska kollega Maria Badia i Cutchets
betänkande har starkt stöd av oss i gruppen De gröna. Detta blir en viktig ny tillämpning av Internettekniken.
Man förutspår att sakernas Internet kommer att bli en del av vår vardag på 10–15 års sikt. Det bygger på att
information tas emot och sänds ut trådlöst med RFID-teknik (radiofrekvensidentifiering) av ett litet chip
som har utrymme för mängder av information om det föremål eller den person som det har fästs vid. När
det gäller livsmedel gör RFID bland annat spårningen av produkter enklare och tillförlitligare, och ger också
upplysningar om produkters innehåll – om deras kemiska egenskaper, glutenhalt med mera. Liknande
tillämpningar har redan tagits i bruk, bland annat ett chip som kan ge bilförare realtidsinformation om
lufttrycket i däcken. Denna nya teknik kommer att revolutionera interaktionen mellan personer och saker
och mellan sakerna själva. Det innovativa är att sakerna kan kommunicera med varandra. Det vanligaste
praktiska exempel som brukar nämnas är att kylskåp som programmerats på lämpligt sätt kan känna av när
olika produkter närmar sig eller passerar sitt bäst före-datum.

Betänkande: Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Wolf Klinz, Silvana Koch-Mehrin,
Britta Reimers och Michael Theurer (ALDE), skriftlig. – (DE) Det är oerhört angeläget att bekämpa sexuellt
utnyttjande av barn och barnpornografi. Vi måste göra allt för att förhindra att barnpornografi publiceras i
kommunikationsnät. Det är både ett politiskt ansvar och en rättslig skyldighet att på ett varaktigt och verksamt
sätt förhindra att barn far illa. De tyska fridemokraterna i Europaparlamentet anser att olagligt innehåll av
detta slag ska raderas så fort som möjligt.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för detta initiativbetänkande, vars syfte är att påverka det
förestående mötet om Internetförvaltningen, som äger rum i Vilnius den 25–29 september. Parlamentet
uppmanar mötet att inte bara ägna sig åt sitt program, utan att också få fler utvecklingsländer att delta i
verksamheten, och att även samordna sitt arbete med nationella och regionala organ. Parlamentet uppmanar
också EU att ta fram en strategi för de grundläggande aspekterna av Internetförvaltningen, och verka för en
reform av ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Jag har inget annat val än att rösta för Francisco Sosa Wagners betänkande
om behovet av att sörja för en etisk och säker Internetförvaltning.
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Detta kommunikationsverktyg överbryggar tid och avstånd, och för med sig enorma potentiella fördelar.
Samtidigt utsätter det oss varje dag för risker, som både omfattar våra personuppgifter och våra barn. Det
är av största vikt att sörja för ett fritt informations- och kommunikationsutbyte, men vi måste vara förvissade
om att de mest sårbara människorna och de känsligaste uppgifterna får det skydd som krävs även i
fortsättningen. Bara då kan Internet fortsätta att vara en motor för samhällsutvecklingen och för respekten
för alla människors värdighet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Internet ”gynnar alla”, och det har väckt en hel del kritik
att en viss regering har hand om dess förvaltning och tillsyn.

EU bör utarbeta en strategi som speglar en gemensam syn på Internetförvaltningens grundläggande aspekter,
och som vi kraftfullt kan argumentera för i internationella sammanhang och i våra bilaterala förbindelser
med USA.

Jag stöder kommissionens positiva inställning till den nuvarande förvaltningsmodellen, som bygger på den
privata sektorns ledarskap.

Jag vill också efterlysa att ett större engagemang från utvecklingsländernas sida, särskilt genom finansiering
av deras deltagande.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) De senaste 20 åren har Internet påverkat samhället och det offentliga
livet enormt. Ett bra exempel på detta är EU, vars invånare endast utgör 7 procent av människorna i världen,
men nästan 19 procent av de globala Internetanvändarna. Förvaltningen av Internet har varit en av politikens
viktigaste frågor. Målet har varit att ge allmänheten möjlighet att utnyttja Internets möjligheter till fullo, men
också att hitta de bästa lösningarna på problemet med olämpligt eller olagligt innehåll, att ge konsumenterna
det skydd de behöver samt att försöka lösa de jurisdiktionsproblem som uppträder genom att Internet är
globalt till sin natur.

Jag håller helt med om att Internet är till nytta för hela världen och att dess syfte alltid bör vara att slå vakt
om och respektera allmänintresset. Det är av största vikt att EU utvecklar en strategi för Internetförvaltningens
grundläggande aspekter. Jag stöder det spanska ordförandeskapets initiativ att utforma ”en europeisk stadga
om Internetanvändarnas rättigheter”. Det är viktigt att vi kommer närmare en intern reform av ICANN, så
att organets struktur blir mer representativ, med större ansvarsskyldighet och öppenhet.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om förvaltningen av Internet, som tar upp
känsliga frågor som skyddet och värnandet av de grundläggande rättigheterna och friheterna, tillgången till
och användningen av Internet, samt IT-brottslighet. Det spanska ordförandeskapets förslag att utforma en
europeisk stadga om Internetanvändarnas rättigheter, och erkännandet av en femte grundläggande frihet i
EU, nämligen tillträde till Internet, kan ge EU verksammare verktyg som gör att unionen kan garantera å ena
sidan en bättre säkerhet, å andra sidan också en allmän och icke-diskriminerande tillgång till Internet.

Göran Färm, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. – Vi svenska socialdemokrater valde
att lägga ner våra röster kring skrivningen om blockering av webbplatser. Vi anser att denna åtgärd kan vara
berättigad i vissa fall, till exempel vid barnpornografibrott, men den ifrågavarande textens referens till
blockering vid ”nätbaserad brottslighet” var allt för bred för att vi skulle kunna ställa oss bakom den.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Ingen kan förneka att Internet har fått en samhällsfunktion och inte bara
betyder mycket för vår vardag, utan också för massrörelser, politiska idéer och kommunikationsstrategier.
Man kan verkligen säga att Internet har blivit en omistlig del av samhället. Varken medlemsstaterna eller EU
kan blunda för detta. De bör kräva bättre tillgång till Internet och mer inflytande över hur Internet förvaltas,
utan att för den skull undergräva de privata aktörernas roll vid användningen och den dagliga förvaltningen
av Internet – detta har ju visat sig avgörande för att ge Internet en sådan livskraft och expansionsförmåga.
Medlemsstaternas roll blir allt viktigare, liksom frågor som berör IT-brottslighet och skyddet av användarnas
säkerhet och personliga integritet. Samtidigt måste allmänheten ha obehindrad tillgång till Internet och
yttrandefrihet där.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Internet spelar en allt viktigare roll i allmänhetens och
institutionernas vardag, och till och med för att styra en rad olika länder. Internet påverkar den ekonomiska,
kulturella, sociala och mänskliga utvecklingen. Därför är förvaltningen av Internet en oerhört viktig global
fråga. Det är således synnerligen angeläget att EU kan ingripa aktivt på det här området, och att värna
allmänintresset och sina värderingar och principer. Mot bakgrund av detta har jag röstat för betänkandet,
som betonar vikten av att fler globala parter är företrädda i de organ som för närvarande styr
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Internetmarknaden, det vill säga Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) och
Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Detta betänkande har föranletts av Internets växande betydelse.
Internet har blivit ett oumbärligt redskap för att främja demokratiska initiativ, den politiska debatten, digital
kompetens samt kunskapsspridning. Tillgången till Internet förutsätter, samtidigt som den garanterar,
möjligheten att utöva andra grundläggande rättigheter, däribland respekten för privatlivet, uppgiftsskyddet,
yttrande-, förenings- och pressfriheten, friheten från diskriminering, rätten till utbildning samt rätten till
kulturell och språklig mångfald.

Betänkandet framhåller därför att institutionerna och de berörda parterna på samtliga nivåer har ett allmänt
ansvar för att se till att alla kan utöva sin rätt att delta i informationssamhället.

Betänkandet tar också upp att den IT-relaterade brottsligheten utgör ett hot mot samhällen som förlitar sig
på IKT och påpekar att det har blivit allt vanligare med uppmaningar att utföra terroristattacker, hatbrott
och barnpornografi. Detta utsätter allmänheten, däribland barn, för fara. I betänkandet sägs att ”de offentliga
aktörernas roll bör stärkas i samband med utformningen av en övergripande strategi”. Slutligen uttrycker
betänkandet också oro med anledning av ICANN:s struktur, som är föga representativ, och därför att EU
och det internationella samfundet inte kan påverka ICANN:s verksamhet särskilt mycket.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Betänkandet konstaterar att Internet spelar en viktig roll för att
främja den kulturella mångfalden och uppmuntra medborgardemokratin. För att de demokratiska
värderingarna ska främjas är det emellertid avgörande att regeringarna avhåller sig från censur. Jag välkomnar
därför skrivningen i punkt 13.

Iosif Matula (PPE), skriftlig. – (RO) Debatten om hur Internet ska förvaltas är förvisso särskilt angelägen i
ett läge där vi i många länder inte klarar oss utan denna kommunikationsteknik, vare sig på arbetet eller i
våra privatliv. Just därför demonstrerar vi milt sagt vår totala oförmåga till kreativt tänkande om vi överlåter
de strategiska Internetbesluten på ett amerikanskt privatägt företag.

Det betänkande som vi har röstat om i dag är avgörande för att skapa en förvaltningsmodell där även
slutkonsumenterna kan vara med och påverka. Jag anser att vi behöver uppmuntra samarbeten mellan
universitet och näringsliv på lokal, regional och nationell nivå. Men vi måste också öppna dörren för
marknadsaktörer från Asien, med tanke på hur oerhört snabbt utvecklingen går där. Det är vidare viktigt att
vi går in starkt för att hitta en balans mellan skyddet av användarnas integritet och lagringen av personuppgifter
på olika webbplatser, inte bara på grund av de sociala nätverkens framväxt, utan också på grund av e-handelns
utveckling. En annan mycket viktig punkt är att Internet är ett utmärkt verktyg för att främja EU:s kulturarv
och värderingar. Samtidigt är Internet en innovationsmotor som gör det möjligt för oss att knappa in på det
försprång som andra regioner i världen har.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jag välkomnar skälen i det här betänkandet, som gör
Internet till en nytta för hela världen som måste förvaltas i det gemensamma intresset. Betänkandet lyfter
fram Internets betydelse i den politiska debatten. Det är på grund av dessa nämnda principer som jag röstade
emot den här texten. Hur kan vi å ena sidan förespråka respekt för det gemensamma intresset och å andra
sidan kräva delad privat-offentlig förvaltning som inte förhindrar fri konkurrens? Trots att den här texten
har den fördelen att den lyfter fram det gemensamma intresset uppnår den motsatt resultat. EU-liberal
dogmatism innebär en katastrof för Europa.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) I dag är Internet ett globalt verktyg och administrationen av nätet bör
därför ta hänsyn till det gemensamma intresset. I dag är Internet ett av de viktigaste sätten att sprida
demokratiska värden runt om i världen och det är ett oundgängligt verktyg för att främja alla typer av idéer,
politisk debatt och kunskapsspridning. Det är därför avgörande att Internet utvecklas på ett sådant sätt att
alla inom EU får en mer jämlik tillgång till nätet. Det är också viktigt att det är säkert för alla användare,
framför allt barn, som inte har samma förmåga att skydda sig mot de potentiella faror som det kan medföra
att använda Internet. Om vi ska kunna behålla Internets status som något som är till nytta för hela världen
måste vi undvika ett scenario där nätet domineras av en enskild entitet eller grupp av organisationer. Därför
röstade jag som jag gjorde.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) När det gäller Internet måste vi å ena sidan upprätthålla principen om
yttrandefrihet och å andra sidan bekämpa nätbaserad brottslighet och missbruk av nätet. Vi får dock inte
lagra data i syfte att bekämpa brott och terrorism när det inte finns någon grund för eventuella misstankar.
Internet har framför allt gett upphov till nya problem, t.ex. när det gäller dataskydd på webbplatser för socialt
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nätverkande eller i anslutning till projekt som Googles gatuvyer. Betänkandet tog knappast någon hänsyn
till problemen med den senaste tidens utveckling och jag lade därför ned min röst.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) Internet är till nytta för hela världen och ska utgå från kriteriet
om allmänintresse. En särskild förvaltningsinfrastruktur för Internet måste skapas så att nätets säkerhet,
integritet och äkthet kan skyddas och riskerna för nätattacker minskas. Ett öppet globalt samarbete om
Internetförvaltning behövs och vi måste ta fram en europeisk stadga om Internetanvändarnas rättigheter
och erkänna den femte grundläggande friheten inom EU: tillträde till Internet. Därför röstade jag i dag för
betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi om förvaltning av Internet. Jag menar
att EU bör anta en strategi som inkluderar tillträde till Internet utan diskriminering och som skyddar Internets
neutralitet, respekt för sekretessen, dataskydd, yttrandefrihet och skydd för minderåriga. Särskild tonvikt
bör läggas på den grupp av befolkningen som är mest sårbar för attacker på nätet och nödvändiga restriktioner
bör införas för att skydda minderåriga i största möjliga utsträckning och för att främja internationellt
samarbete i kampen mot olagligt och skadligt innehåll på Internet.

Fiorello Provera (EFD), skriftlig. – (IT) Internet har nu blivit ett instrument som är mycket viktigt för den
inre marknadens utveckling, något som är en hörnsten i EU:s tillväxt och utveckling. Dessutom har drygt
60 procent av Europas befolkning i dag tillgång till IT-världen. Det tycks därför vara nödvändigt att EU leder
debatten om förvaltning av Internet och på så sätt garanterar att en tjänst som har blivit avgörande för det
sociala och kommersiella utbytet verkligen återspeglar EU:s värden, t.ex. skydd för konsumenter och
minderåriga. Därför stödjer jag innehållet och förslagen i Sosa Wagners betänkande.

Teresa Riera Madurell (S&D), skriftlig. – (ES) Först vill jag gratulera föredraganden och att betänkandet
läggs fram vid en lämplig tidpunkt, med tanke på att nästa möte för forumet för förvaltning av Internet snart
äger rum och för första gången hålls inom EU.

EU har varit delaktigt i forumet för förvaltning av Internet sedan starten, men när mötet nu hålls i Vilnius
blir vår delegation än mer relevant. I år är det fem år sedan forumet för förvaltning av Internet skapades och
i enlighet med Tunisagendan måste man fatta beslut om huruvida man ska fortsätta. EU:s delegation uttryckte
redan i Sharm-el-Sheikh sitt samtycke till att forumet för förvaltning av Internet bör fortsätta i sin nuvarande
form mot bakgrund av den viktiga roll det spelar som ett instrument för öppen dialog mellan alla aktörer
som är delaktiga i förvaltningen av Internet.

Detta måste fortsatt vara vår hållning i de debatter som kommer att äga rum i Vilnius. När det gäller övriga
frågor, t.ex. utvecklingen av ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), som tveklöst
kommer att få en framträdande roll i debatterna på det kommande forumet, gör Sosa Wagners betänkande
det mycket tydligt vilken hållning som vi, företrädarna för EU-institutionerna, tillsammans kommer att
argumentera för på forumet för förvaltning av Internet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag röstade emot det här betänkandet i slutomröstningen,
eftersom det förespråkade att regeringarna ska blanda sig i förvaltningen av Internet, något som inte direkt
är De grönas hållning.

Alexandra Thein (ALDE), skriftlig. – (DE) Att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi är
mycket viktigt. Vi måste vidta alla åtgärder för att förhindra att barnpornografi görs tillgänglig via Internet.
Att permanent och effektivt förhindra utnyttjande av barn är både ett politiskt ansvar och en rättsprincip.
Medlemmarna av tyska FDP i parlamentet anser att kriminellt innehåll av detta slag måste raderas så snabbt
som möjligt.

Derek Vaughan (S&D), skriftlig. – (EN) Jag röstade för Sosa Wagner-betänkandet, eftersom EU bör visa ett
starkt ledarskap när det gäller alla aspekter av förvaltning av Internet på den internationella arenan. Detta
betänkande lyfter fram EU:s tonvikt på behovet av säkerhet och stabilitet för det globala nätet, respekten för
mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, sekretess, skydd för personuppgifter och främjande av kulturell och
språklig mångfald.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Jag röstade för betänkandet om förvaltning av Internet,
men jag reserverade mig när det gäller det stycke som säger att skydd för innehavare av immateriella rättigheter
ska prioriteras genom att de jämställs med konsumenter.

God förvaltning av Internet måste garantera tillträde för alla till tillgångar, framför allt kulturella tillgångar,
inom en digital miljö, men detta får inte ske på bekostnad av upphovsmännens och framför allt författarnas
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rättigheter. De här rättigheterna kan inte behandlas som enbart immateriella rättigheter. Författarna måste
kunna välja hur de vill att människor ska få tillträde till deras verk.

Dessutom måste användarnas sekretess och kreativitet också garanteras.

Därför är det avgörande att hitta rätt balans mellan användarnas rättigheter och upphovsmännens rättigheter
så att enskilda individer kan gynnas som informerade medborgare, konsumenter och upphovsmän.

Betänkande: Winkler (A7-0143/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. – (PT) Trots att jag röstade för detta betänkande noterade jag de förbehåll
som görs vad gäller vissa regioner, framför allt de yttersta randområdena, vad gäller tillgång till innovation.
Hänsyn måste tas till svårigheter som beror på bristen på kritisk massa för att stimulera till ett bättre
utnyttjande av potentialen för områden som forskning och innovation i de här regionerna. De yttersta
randområdenas unika egenskaper vad gäller geografi och klimat är särskilt fördelaktiga när det gäller specifika
aktiviteter på områdena biologisk mångfald, marinresurser, klimatförändring, förnybar energi, vatten, miljö,
naturresurser, hälsa och ny teknik.

När det gäller framför allt naturresurser och biologisk mångfald ger de yttersta randområdena den europeiska
forskningen privilegierad tillgång till tropiska ekosystem med en unik biologisk mångfald och ett unikt
jordbruk. Detta gör att forskning kan bedrivas inom ramen för det europeiska området för
forskningsverksamhet som ”naturliga laboratorier”. Detta är också bra platser för experimenterande. Trots
möjligheterna i många regioner och alla insatser som görs har många av dem fortsatt fler svårigheter än
andra regioner när det gäller att förbättra de faktorer som bidrar till konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning
– i enlighet med Lissabonstrategin – framför allt på området forskning och utveckling.

Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. – (IT) Herr talman! Jag stödjer Hermann Winklers ståndpunkt när det
gäller att revidera EU:s politik för att främja innovation och jag röstade för betänkandet. Jag instämmer
framför allt i önskan att erbjuda en bred strategi som omfattar inte bara teknisk innovation, utan även
administrativ, organisatorisk och social innovation. För att kunna åstadkomma detta anser jag att ett
engagemang från finansvärlden och från små och medelstora företag i syfte att definiera åtgärder för främjande
av innovation är avgörande. Lika viktigt är att uppmärksamhet ägnas åt politiska och ekonomiska mål på
regional nivå.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Detta initiativbetänkande tar upp de EU-åtgärder som vidtagits inom
området innovationspolitik och fastställer ett antal prioriteringar för att definiera en ny innovationspolitik.
En av dessa prioriteringar är att parlamentet uttrycker ett önskemål om att innovationen inte ska begränsas
till tekniska aspekter, utan även omfatta administrativa, organisatoriska och sociala innovationer. Det betonar
också utvecklingen av nya innovationsindikatorer som är bättre anpassade till ekonomier som i allt större
utsträckning är kunskapsbaserade. Till sist – och jag anser att detta är en viktig punkt – förespråkar betänkandet
att man stärker synergieffekterna mellan ramprogrammen för forskning och innovation och strukturfonderna.
Eftersom jag instämmer helt i betänkandets inriktning röstade jag för det.

Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för initiativbetänkandet från min tyske kollega Hermann
Winkler, som togs fram efter kommissionens meddelande ”Översyn av gemenskapens innovationspolitik i
en värld i förändring”. Innovation är den avgörande faktorn bakom att man på ett framgångsrikt sätt kan
bemöta de stora utmaningar i samhället och miljön som EU i dag står inför och uppnå de strategiska politiska
målen. Vi kommer inte att uppnå våra energi- och klimatmål till 2020, utan att påskynda utvecklingen och
en allmän tillämpning av lämplig, hållbar och effektiv energiteknik. Jag stödjer en stärkt dialog mellan
universiteten och näringslivet. När det gäller budgetaspekterna på den statiska offentliga finansieringen
måste vi göra innovationspolitiken mer EU-baserad.

Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag stödde detta betänkande. Vetenskaplig forskning och
innovation är viktig för att på ett framgångsrikt sätt hantera EU:s nuvarande stora samhälleliga och
miljömässiga utmaningar och förverkliga de strategiska politiska målen på områden som bland annat
konkurrenskraft, klimatförändring, sysselsättning, demografisk förändring och mycket annat. För att förbli
konkurrenskraftigt måste EU investera i hållbar teknik och säkerställa att den får den finansiering som krävs.
Hittills har EU legat långt efter på området vetenskaplig forskning och innovationer, eftersom detta område
är mycket fragmenterat och det finns skillnader mellan vetenskaplig forskning och innovationer och
marknadsintroduktion. Jag anser att kommissionens framtidsplan för innovationer måste lösa frågorna om
finansiering från den privata sektorn av vetenskaplig forskning och innovationer, vilket skulle göra det
möjligt för företag att skapa innovativa produkter och tjänster och anpassa dem på marknaden.
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Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. – (IT) Oavsett om det handlar om produkter eller processer och oavsett om
de är omdanande eller stegvisa är innovationer drivkraften bakom konkurrenskraften hos moderna
ekonomiska system och affärssystem som eftersträvar effektivitet och hållbarhet. Forskning som stärker
varje innovativ handling och upptäckt måste därför stödjas, framför allt när den lyckas med att föra samman
små och medelstora företag och den nya teknikvärlden.

Därför kan jag bara stödja initiativbetänkandet som tagits fram av Hermann Winkler och som introducerar
en tredje part som sluter kunskapstriangeln – konsumenterna. Vi behöver referenspunkter inom den ständigt
föränderliga situation som vi upplever i vår vardag. Därför är det viktigt att tillväxten och konkurrenskraften
hos de ekonomiska och sociala systemen alltid ligger kvar på en mänsklig skala.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) I dag går mindre än 1 procent av EU:s budget till innovation.
Så här ser det ut vid en tidpunkt då EU har insett att dess framtid ligger inom kunskapstriangeln av
forskning/innovation/utbildning. Parlamentets begäran att utöka de resurser som allokeras till innovation
är absolut rättfärdigad mot denna bakgrund. Det är snart dags att titta på budgetramarna för perioden
2014–2020 och vi måste ta ställning till denna begäran. Att omvandla EU:s ekonomi till en hållbar ekonomi
måste göra de europeiska företagen mer konkurrenskraftiga och ge utrymme för att nya möjligheter skapas
för de nationella ekonomierna som ett resultat av de ekonomiska och miljömässiga utmaningar som EU står
inför.

Dessutom är det mot bakgrund av den ekonomiska krisen och kreditkrisen oerhört viktigt för företagens
innovativa kapacitet att mer finansiering görs tillgänglig på både EU-nivå och nationell nivå och att lämpliga
finansiella instrument skapas. Att dela upp resurserna på en rad olika mål och en serie av specifika EU-initiativ
har hittills inte gett tillfredsställande resultat. Finansieringen måste inriktas på de områden där
bumerangeffekten är som störst. Det viktigaste kriteriet här måste vara mervärde för EU.

Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för det här betänkandet. Först vill jag gratulera
föredraganden, Hermann Winkler, till hans mycket goda insatser.

Innovation och forskning är i likhet med utbildning de viktigaste komponenterna som gör att EU kan
konkurrera på ett positivt sätt i en mer tekniskt konkurrensutsatt värld. Hittills har dock endast 1 procent
av EU:s budget öronmärkts för denna sektor, en procentandel som inte är tillräcklig för att ta itu med de tuffa
utmaningar som EU kommer att ställas inför. Det är dags för EU att investera mer i forskning och innovation.
Jag anser att vi kan klara den ekonomiska krisen och att göra ytterligare medel tillgängliga är ett sätt att
åstadkomma detta.

Jag anser också att det är viktigt att erbjuda incitament för och stimulera till privata investeringar i teknisk
innovation, eftersom det endast är genom att bedriva forskning som vi kommer att kunna ha en
konkurrenskraftig marknad som klarar det växande antalet företagsutflyttningar. Slutligen stödjer jag planerna
på att inrätta ”instrument som är särskilt riktade” och minska byråkratin för små och medelstora företag,
vilket skulle kunna leda till en kraftfull teknikinnovation.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Innovationspolitiken måste ta itu med de stora sociala
problem som vi står inför och föra samman alla som är berörda.

Det är viktigt att investera i kunskap och i reformer som främjar tekniska framsteg, forskning, innovation
och utbildning som syftar till att främja välståndet, tillväxten och sysselsättningen på medellång och lång
sikt.

Kampen med de nya utmaningarna kräver ett innovativt förhållningssätt till att införa ny teknik samt ett
innovativt förhållningssätt till sociala frågor på organisationsnivå.

Jag uppmanar till utökade insatser så att vi kan gå från teknisk innovation till social innovation – innovation
inom offentlig service och i de olika regionerna.

Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Intelligent tillväxt som bygger på kunskaps- och innovationsekonomin
kräver konkreta åtgärder från överstatliga och nationella institutioner.

En förbättrad politik för att stödja entreprenörer inom forskningssektorn måste åtföljas av en politik för att
stimulera till investeringar i nya experiment, i en insats för att bland annat se till att de finns utbildade arbetare
som är redo att konkurrera på den europeiska arbetsmarknaden. Samtidigt som vi ber länderna att investera
kraftfullt i forskning bör vi erbjuda dem ett europeiskt regelverk som är både generellt och specifikt, med
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gemensamma, samordnade utvecklingsriktlinjer och instrument för att övervaka om finansieringen ger
önskat resultat.

Jag föreslår och stödjer lagstiftning på EU-nivå om åtgärder som omfattar lärlingssystem, utbildning och
yrkesutbildning, något som vissa länder redan har infört i sina utbildningssystem samt ”rättighets- och
skyldighetsåtgärder” inom utbildningsområdet. Men om vi har som mål att 3 procent av BNP ska allokeras
till forskningsfinansiering måste den akademiska världen erbjuda fler garantier vad gäller t.ex. föreläsarnas
akademiska produktivitet och vi måste förhindra att resurserna portioneras ut i små doser, något som på
senare år har gett upphov till olämplig och oproportionerlig användning av redan begränsade resurser, med
otillfredsställande resultat.

Till sist instämmer jag också i behovet av att arbeta mot ett enhetligt patentdomstolssystem i syfte att
standardisera rättigheterna på överstatlig nivå.

Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – (RO) Innovation har en särskilt viktig plats i det moderna samhället. Ett samhälle
som är baserat på innovation kan undvika eventuella kriser, både socioekonomiska och naturrelaterade.
Därför är det viktigt att innovationspolitiken kan underlätta för samhällets utveckling och inte få det att
stagnera på grund av att man använder olika byråkratiska trick. Som Hermann Winkler anger i sitt betänkande
måste innovation i dag också ta hänsyn till det sociala värde den medför. Jag anser att 2000-talets innovationer
också måste ta hänsyn till vilken effekt de har på individen och samhället i stort. Innovationer som ”sakernas
Internet” måste t.ex. ta hänsyn till och respektera rätten till sekretess och skydd för individens personuppgifter.
Det europeiska samhället får inte bli ett ”storebrorssamhälle”. Tvärtom måste innovationerna hjälpa människor
att kommunicera fritt i ett öppet samhälle. De bidrag som tekniska och sociala innovationer inneburit ligger
i praktiken bakom våra framsteg. Det är därför jag ber kommissionen att hantera denna fråga med största
möjliga ansvarstagande och presentera en vision för att ta fram en handlingsplan för framtiden när det gäller
innovationer.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Betydelsen av kunskap och innovation har blivit allt mer framträdande på
den politiska dagordningen och i det politiska språket. I dag finns det inte många som vågar ifrågasätta vikten
av att investera på det här området och behovet av att koppla samman kunskap, innovation, företagande
och jobb.

Risken med den enhällighet som råder kring detta koncept är dock att det kommer att sjunka samman, på
det sätt som skett med andra uppblossande intressen som miljön, ekonomisk hållbarhet eller att stödja
entreprenörskap. De här ämnena förekommer sida upp och sida ned i valmanifest och program och det
slutar nästan alltid med att de förlorar alla eventuella särskiljande drag de eventuellt haft och bara blir ett
konstaterande av fakta. Trots att regeringen har gjort seriösa insatser när det gäller vissa aspekter måste jag
i det här sammanhanget dock uppmärksamma den negativa tekniska populism som Portugals premiärminister
tycks lida av. Det skulle vara bättre att koncentrera sig mer på innehållet och mindre på deklarationer som
handlar om förbättrade arbetsförhållanden och vetenskaplig produktion och att inte glömma bort att
konkurrenskraftiga insatser visserligen kräver ambition, men också en realistisk inställning.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) I dag är det allmänt accepterat att innovation är mycket viktigt
för att den ekonomiska och sociala utvecklingen ska bli framgångsrik och hållbar och för att den europeiska
integrationen ska lyckas. Innovationens betydelse, som alltid måste kopplas till forskning och utbildning,
har blivit än mer uppenbar mot bakgrund av den allt snabbare utvecklingstakten i den globala och mänskliga
verkligheten. Med tanke på detta stödjer jag detta betänkande om en revision av EU:s innovationspolitik och
vill betona det omedelbara behovet av att EU koncentrerar sina insatser till att utnyttja resurserna på det här
området. Jag vill också peka på betydelsen av incitament för den privata sektorn och en omfattande,
tvärsektoriell strategi för att få till stånd en europeisk innovationspolitik som en prioritet.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi instämmer i flera aspekter av detta betänkande, även om det
sätt som det är formulerat på inte alltid betonar de viktigaste frågorna. Vi håller t.ex. med om att innovation
bara är en av de komponenter som behövs för att hantera de utmaningar som vi står inför i dag på såväl en
social som en global miljömässig nivå och det finns andra områden som är lika viktiga för samhället.

Den prioritet som ges till vart och ett av de områden som ingår i EU 2020-strategin, t.ex. företagande,
sysselsättning, demografisk förändring och ett inkluderande samhälle, är dock av ett sådant slag att dokumentet
och analysen av nödvändig innovation i en föränderlig värld inte är tillräckligt för att främja verklig ekonomisk
och social sammanhållning, ökad produktivitet, jobbskapande och en återhämtning för lönenivåerna i
medlemsstaterna – alltsammans sådant som vi anser är avgörande. Därför lade vi ned våra röster.
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I meddelandet om en översyn av EU:s innovationspolitik i en föränderlig värld, utfärdat den 2 september 2009,
beskriver kommissionen den utveckling som skett sedan 2005 inom området EU:s innovationspolitik. Man
kan nu förvänta sig att vissa aspekter av den föreslagna handlingsplanen för innovation som kommer att
presenteras inom kort kommer att tas upp på nytt och införas.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), skriftlig. – (PL) Betänkandet om de utmaningar som EU:s
innovationspolitik står inför är ett mycket bra dokument som lyfter fram de viktigaste frågorna på detta
område. Tillsammans med mina kolleger från S&D-gruppen ställde jag mig bakom betänkandet, inklusive
ändringsförslag 46, som uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samordna sina insatser för att
kunna komma överens om ett EU-patent och ett gemensamt patentdomstolssystem. Denna fråga har
diskuterats under många år och under denna tid har samma argument upprepats för ett gemensamt patent
och åtföljda av samma omtvistade frågor (t.ex. hur många språk EU-patenten ska översättas till). Vissa
juridiska frågor har förtydligats sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Vi kommer att ha två olika regleringar:
en för själva patentet och en för språksystemet.

Till detta tillkommer dock frågan om patentdomstolssystemet. Om ett sådant system inrättas krävs reglering
av relationen mellan EU och Europeiska patentorganisationen på ett sätt som stämmer överens med
EU-institutionernas befogenhet, inklusive parlamentet. Utan att gå in i detalj när det gäller patentsystemet
– som utan tvekan kommer att bli föremål för otaliga diskussioner – vill jag betona att denna fråga är en av
de viktigaste utmaningarna under parlamentets innevarande mandatperiod. Därför anser jag att vi i varje
skede ska uppmana de övriga institutionerna att inleda konstruktivt samarbete på det här området, vilket är
precis vad Hermann Winklers betänkande gör.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Winklerbetänkandet tar upp ett antal viktiga frågor, inklusive
ekologisk innovation och grönt företagande. Mot bakgrund av de utmaningar som vår planet står inför är
det uppenbart att innovationer på dessa områden har avgörande betydelse. Mitt eget land, Skottland, ligger
i framkant när det gäller många aspekter av ekologisk innovation, framför allt inom området förnybar energi.
Den skotska regeringen har inrättat ett Saltire-pris på 10 miljoner pund som syftar till att stärka innovation
inom tidvatten- och vågenergi och detta stämmer väl överens med EU:s ansatser att föra en politik som passar
i en föränderlig värld.

Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. – (LT) Som ett resultat av den globala konkurrensen om att attrahera
investeringar flyttas inte bara vissa produktionsanläggningar, utan också den forsknings- och
utvecklingskapacitet som är kopplad till dem i allt större utsträckning ut till tredjeland. Denna trend är ett
fundamentalt hot mot Europa som industrikontinent. Detta måste motverkas genom att beslutsamt främja
innovationspotential innan utvecklingen blir oåterkallelig. Enligt kommissionen går mindre än 1 procent
av EU:s budget direkt till innovationsrelaterade åtgärder. Med tanke på de sociala utmaningar som ligger
framför oss är detta otillräckligt. Jag instämmer därför i uppmaningarna att utöka EU:s budget för innovation.
Detta bör återspeglas i planeringsprocessen i samband med budgetramen för 2014–2020. Dessutom är det
mot bakgrund av den ekonomiska krisen och kreditkrisen oerhört viktigt för företagens innovativa kapacitet
att mer finansiering görs tillgänglig på både EU-nivå och nationell nivå och att lämpliga, särskilt riktade
finansiella instrument inrättas. För att göra innovationspolitiken mer effektiv måste de olika stödinstrumenten
samordnas bättre och kopplas till en mer slimmad förvaltningsstruktur. Med andra ord måste det ekonomiska
stödet vara tydligare riktat.

Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. – (PL) Utan ett kontinuerligt införande av innovationer finns det ingen
chans till utveckling. Det finns ett behov av innovativa åtgärder på alla områden inom ekonomin och
samhällslivet – från nyskapande behandlingsmetoder och allt snabbare kommunikationssätt till nya idéer
inom industrin och vetenskapen och alternativa metoder för att utvinna energi. Detta är särskilt viktigt mot
bakgrund av den globala ekonomiska krisen och problemen med ett åldrande samhälle. Jag vill peka på att
vid sidan av innovationspolitikens tvärsektoriella natur har även medborgarnas initiativ betydelse.

Små och medelstora företags och jordbrukens innovationsförmåga är avgörande för att skapa en
konkurrenskraftig ekonomi. När vi ägnar oss åt att se till att ekonomin snabbt kan utvecklas – vilket också
innefattar hänsyn till miljön – får vi inte glömma människorna och avsaknaden av social jämlikhet, eftersom
dessa skillnader kan bli större och kan motverka utvecklingsåtgärderna.

Clemente Mastella (PPE), skriftlig. – (IT) Jag röstade för betänkandet eftersom jag anser att den omvandling
som den europeiska ekonomin nu genomgår till att bli en mer hållbar ekonomi måste göra våra europeiska
företag mer konkurrenskraftiga. Det är viktigt att de ekonomiska utmaningarna kan omvandlas till nya
möjligheter för de nationella ekonomierna. Att bekämpa det ökande antalet utflyttningar till tredjeland –
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inte bara när det gäller produktionsanläggningar, utan också den forsknings- och utvecklingskapacitet som
är kopplad till dem – måste bli ett av våra mål.

Vid sidan av det politiska målet att uppnå konkurrenskraft måste EU ta itu med andra viktiga utmaningar
som våra samhällen står inför i dag, bland annat klimatförändringen och den demografiska förändringen. I
dag går mindre än 1 procent av EU:s budget direkt till innovationsrelaterade åtgärder. Med tanke på de sociala
utmaningar som ligger framför oss är denna procentandel otillräcklig.

Därför ställde jag mig bakom föredragandens ståndpunkt, då han begär att den kommande
planeringsprocessen i anslutning till den nya budgetramen för perioden 2014–2020 ska omfatta en utökning
av EU:s budget för innovation. Det är viktigt att incitamenten är målinriktade och att identifiera och utveckla
samordnade kopplingar mellan olika instrument för att stödja ny teknik och förbättrad samordning mellan
de berörda parterna. Förutom det offentliga stödet måste den privata sektorns investeringar i innovation
stimuleras och främjas.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) I anslutning till forskning och utbildning är innovation en av de viktigaste
sakerna för att bygga upp kunskap inom EU. En EU-politik om innovation är mycket viktig för att uppnå de
mål som anges i EU 2020-strategin. Innovation kräver dock ekonomiska resurser som i dag saknas, inte
minst bland företagen, och det är inte lätt för företagen – framför allt inte för små och medelstora företag –
att skaffa dessa resurser. Att godkänna denna lagstiftning är därför ett viktigt steg mot att erbjuda
entreprenörerna stöd. De är drivkraften bakom innovation i Europa.

Miroslav Mikolášik (PPE), skriftlig. – (SK) Jag anser att det är oacceptabelt att den globala ekonomiska
konkurrensen har lett till en situation där inte bara produktionsanläggningar, utan också de forsknings- och
utvecklingsresurser som är kopplade till dem, flyttas ut till tredjeland.

Denna trend måste kraftfullt motverkas genom en djärv och detaljerad innovationspolitik för industrin som
garanterar att EU:s ekonomi blir konkurrenskraftig och att man kan övergå till en kunskapsbaserad ekonomi
med låga koldioxidutsläpp.

Därför anser jag att volymerna för EU:s innovationsfinansiering är otillräckliga, då de utgör mindre än 1
procent av EU:s budget, och jag håller med föredraganden om att denna brist bör åtgärdas i budgetramen
för perioden 2014–2020, som man kommer att börja arbeta med i slutet av året.

Mot bakgrund av att den ekonomiska krisen har bidragit till att lånen till innovativa affärsprojekt har frusits
är det samtidigt nödvändigt att medlemsstaterna också på allvar överväger en märkbar ökning av
finansieringen av forskning och utveckling, något som kommer att garantera deras konkurrenskraft på lång
sikt och bidra till att rädda och skapa jobb.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Forskning, innovation och utbildning är viktiga faktorer i ett lands
konkurrenskraft. Om företagen ska kunna ha innovationsförmåga måste de investera mycket pengar, något
som ofta är ett problem, inte minst mot bakgrund av kreditkrisen. I en tid då resurserna blir allt knappare är
det viktigt att utöka och främja användandet av hållbar teknik. Vi måste å ena sidan stödja
landsbygdsregionerna genom att bygga ut bredbandsnätet där samtidigt som infrastrukturen i dessa regioner
krymper på grund av privatiseringen av järnvägsnätet, posten och så vidare.

Medan vi talar om betydelsen av universitet och forskningsanläggningar minskar finansieringen till dessa
institutioner. Som alltid betonar vi de små och medelstora företagens betydelse i det här sammanhanget,
men det återstår att se om detta följs upp genom verklig handling. Betänkandet är i praktiken en upprepning
av gamla åtgärder och jag lade därför ned min röst.

Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. – (EL) I EU 2020-strategin för de kommande tio åren anges som
det andra grundläggande målet att investeringarna i forskning och utveckling ska öka till 3 procent av BNP
till 2020. I detta initiativbetänkande uppmanas kommissionen att vidta specifika och ambitiösa initiativ i
skuggan av Lissabonstrategins misslyckande inom denna specifika sektor.

Man kan notera att utgifterna för forskning och utveckling i Europa är mindre än 2 procent, jämfört med
2,6 procent i USA och 3,4 procent i Japan, vilket framför allt beror på att de privata investeringarna ligger
på en låg nivå. Den förändring som sker på arbetsmarknaden på grund av den rådande ekonomiska krisen
och de förändrade produktionsprocesserna gör att det är nödvändigt att utveckla innovationssektorn, vilket
kommer att generera såväl tekniskt som socialt mervärde.
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Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. – (FR) Det är morgondagens innovationer som gör att Europa kan
hantera stora ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar under de kommande decennierna. Vi måste
öka våra insatser för att införa en ambitiös innovationspolitik i Europa. Detta är logiken bakom
Hermann Winklers betänkande, som jag också ställt mig bakom. För det första måste vi utöka det finansiella
stöd som är öronmärkt för denna politik. Den andel av EU:s budget som går till innovation måste utökas
avsevärt och jag hoppas att den kommande budgetramen för 2014–2020 kommer att ligga i linje med detta.

Medlemsstaterna måste också öka sina insatser för att uppnå Barcelonamålet så snart som möjligt genom
att avsätta minst 3 procent av BNP till forskning och utveckling. Det är också lika viktigt att förbättra
samordningen av EU-politiken och den nationella politiken. För att innovationspolitiken ska vara effektiv
måste den utformas på ett brett, sammanhängande sätt och med ett långsiktigt perspektiv. Dessutom måste
dialogen mellan forskningssektorn och den ekonomiska sektorn stärkas. I det här perspektivet välkomnar
jag inrättandet av Europeiska institutet for innovation och teknik, som kommer att bidra till att stärka
relationerna mellan dessa båda världar.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag beklagar att den delade omröstningen som De gröna
begärde för att lyfta ut begäran om en europeiska patentdomstol inte fungerade och tyvärr ingår detta därför.
Detta betänkande uppmanar dock till användning av gemensamma patentverktyg, patentplattformar och
fullständiga rättighetslicenser och betonar vikten av att patenten håller hög kvalitet.

Betänkande: Cashman (A7-0165/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet, eftersom jag anser att det är av största
vikt att utplåna fattigdomen. Att utplåna fattigdomen är det huvudmål som anges i Lissabonfödraget för
EU:s samarbets- och utvecklingspolitik och med tanke på att detta är ett moraliskt åtagande som är användbart
på lång sikt för EU:s intressen anser jag att det är avgörande att prioritera detta mål i vår utrikespolitik. Det
är också värt att notera att trots den djupa ekonomiska kris som Europa och övriga världen upplever kan
och får vi inte försumma biståndet, då detta är avgörande för att skapa en värld med ökad rättvisa och
solidaritet.

Med tanke på att de mål som togs fram vid millennietoppmötet 2000, där vi förband oss att förbättra våra
insatser i arbetet med att bekämpa fattigdomen, fortfarande inte är i närheten av att uppnås och att år 2015
– det år då dessa mål ska uppnås – rycker allt närmare bör vi omgående undersöka olika faktorer som är
inriktade på att förbättra resultaten för millennieutvecklingsmålen. Jag vill därför tacka föredraganden för
betänkandet och passa på att uttrycka mitt stöd för detta projekt.

Roberta Angelilli (PPE), skriftlig. – (IT) Varje år dör nästan åtta miljoner barn före fem års ålder. Tre och en
halv miljoner spädbarn dör strax efter födseln på grund av graviditetskomplikationer. Cirka fyra miljoner
dör i enbart fem länder: Indien, Nigeria, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan och Kina.

Många av de här dödsfallen skulle enkelt kunna förhindras genom enkla åtgärder som amning, användning
av myggnät som behandlats med insektsmedel och administrering av vaccin, framför allt mot
lunginflammation och malaria. Många mödrar är omedvetna om vaccinernas betydelse och om de är medvetna
om det är de så fattiga att de inte har pengar att betala för transport till en klinik eller ett sjukhus.

Det krävs inga jättelika investeringar för att ge dessa barn en framtid. Det enda som krävs är att förse länderna
med mediciner som kostar mycket litet och som för oss är en del av den förebyggande medicinen, att bygga
brunnar för dricksvatten, att tillhandahålla enkla myggnät och att säkerställa att förnödenheter når sina
avsedda destinationer.

Därför behöver vi mer än något annat den politiska beslutsamheten att agera för att rädda många människoliv,
att sätta stopp för denna tysta slakt av oskyldiga barn som råkat födas i ett fattigt land.

Sophie Auconie (PPE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för Michael Cashmans betänkande, eftersom jag anser
att parlamentet måste ta tydlig ställning för att förverkliga millennieutvecklingsmålen. Den rådande
ekonomiska krisen får inte leda till att dessa mål ifrågasätts. Dessa mål, som antogs vid millennietoppmötet
2000, är fortfarande långt ifrån att uppnås. Detta handlar om att minska extrem fattigdom och hunger, att
garantera en grundutbildning för alla, främja sexuell jämställdhet, minska spädbarnsdödligheten, förbättra
mödrahygienen, bekämpa hiv/aids, malaria och tuberkulos, bevara miljön på ett hållbart sätt och införa ett
globalt partnerskap för utveckling. I september 2010 träffades FN:s samtliga medlemsländer för att fastställa
proceduren och förbättra resultatet. Genom att anta resolutionen visar Europaparlamentet för stats- och
regeringscheferna att man åtagit sig att uppnå millennieutvecklingsmålen.
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Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. – (LT) Jag stöder detta betänkande. Att minska fattigdomen är ett av
EU:s främsta utvecklingspolitiska mål. Men de negativa följderna av den ekonomiska och finansiella
konjunkturnedgången har fördröjt framstegen i utvecklingsländerna och än mer i de minst utvecklade
länderna. Därför bör EU-medlemsstaterna göra en exceptionell insats för att se till att konkreta
utvecklingsbiståndsåtgärder inrättas så snart som möjligt som täcker områdena för handel,
utvecklingssamarbete och den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi måste även sträva efter att underlätta
utvecklingsländernas integrering i den globala ekonomin och stimulera handelsutvecklingen i dessa länder.
Kommissionen bör säkerställa en effektiv förvaltning av hjälpåtgärderna för utvecklingsländerna och de
minst utvecklade länderna samt öppenhet och effektivitet i fördelningen av ekonomiskt bistånd.

Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Trevor Colman och Nigel Farage (EFD),
skriftlig. – (EN) UKIP stöder inte avskrivning av skulder, eftersom det är ekonomiskt ohållbart på följande
punkter: 1. Ett fordringsägarland är vanligtvis ett gäldenärsland. Storbritannien är ett exempel på ett stort
givarland för utlandsstöd. Ändå är Storbritannien och därmed dess skattebetalare vanligtvis motvilliga givare
till stödmottagare samtidigt som skuldberget växer för de brittiska börsnoterade företagen. 2.
Skuldavskrivningar hindrar gäldenärsländerna i tredje världen från att få ytterligare internationell finansiering.
Därför ligger det inte i gäldenärslandets intresse. 3. Skuldavskrivningar skapar ett moraliskt vågspel. Vad
händer med länder i tredje världen som betalar sina skulder? Sådana länder finns det många av. 4. Genom
skuldavskrivningarna tolererar man underförstått bedrägeri, korruption och förskingring av lån inhemskt
i de afrikanska gäldenärsländerna. 5. När de flesta internationella ekonomier nu har massiva skulder, vem
är det då som avgör var man ska avskriva skulder? Ytterligare ett moraliskt vågspel.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för Michael Cashmans betänkande om i vilken
utsträckning millennieutvecklingsmålen som fastställdes år 2000 har uppnåtts. Allt verkar peka på att dessa
mål inte kommer att uppnås. EU har ett enormt ansvar på grund av att det är den främsta källan till hjälp för
fattiga länder. I det avseendet lyssnar man på EU på den internationella arenan när det handlar om
utvecklingsfrågor. I Cashmanbetänkandet görs en mycket rättvis bedömning av situationen för
millennieutvecklingsmålen och tonvikten ligger på extrem fattigdom, kvinnors situation, hälsa, utbildning
och miljö. Betänkandet påminner oss om att Europeiska unionen måste se till att utvecklingspolitiken är
konsekvent. Ett lands jordbruks-, fiske- och affärsaktiviteter får inte gå emot utvecklingen. Genom hela
betänkandet visar parlamentet att man aktivt stöder nya former av finansiering som måste införas mer
allmänt. Betänkandet som utarbetades under millennietoppmötet 2000 är relevantare än någonsin tidigare.
Det är våra ledares skyldighet att förverkliga dessa realistiska och uppnåbara mål så snabbt som möjligt. Det
handlar först och främst om vilja.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. – (LT) Jag röstade för betänkandet, eftersom uppnåendet av
millennieutvecklingsmålen måste förbli ett huvudmål för EU. Att uppnå millennieutvecklingsmålen mot
alla odds är en mycket viktig och brådskande utmaning både på EU-nivå och på internationell nivå. EU och
det internationella samfundet borde rikta sina insatser och vidta konkreta åtgärder för att öka möjligheterna
för millennieutvecklingsmålen att lyckas. Jag vill betona att det inte är rätt tid att nu införa besparingar på
bekostnad av sjuka och svältande människor. Vi måste därför ägna särskild uppmärksamhet åt områden
som hälsa, kvinnor och barn och kampen mot fattigdom och ägna mer uppmärksamhet åt sysselsättning
och hederligt arbete. Jag skulle vilja påpeka att fattigdomsminskning genom att uppnå
millennieutvecklingsmålen måste erkännas som det övergripande målet i EU:s politik, och EU måste leda
världen i en samordnad insats för att uppfylla EU:s löften för de fattigaste människorna på planeten. Jag
instämmer i Europaparlamentets uppmaning om majoritet för ekonomiskt EU-stöd till de människor som
behöver det som mest med inriktning främst på kvinnor, barn, människor med funktionshinder och alla
dem som behöver hjälpen som mest. Särskild vikt ska läggas på jämställdhet mellan könen, minoriteters
rättigheter och kampen mot diskriminering.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jag välkomnar den roll EU har spelat som världens största
utvecklingsbiståndsgivare.

Utvecklingsbistånd har bidragit till att mildra fattigdomen för miljoner människor i utvecklingsländerna.
Antalet människor som utstår extrem fattigdom har minskat från 1,8 miljarder till 1,4 miljarder. Närmare
90 procent av alla fattiga barn går nu i skolan. Stora åtgärder har vidtagits i kampen mot malaria och
tuberkulos och spädbarnsdödligheten minskar dramatiskt.

Men den aktuella livsmedels- och bränslekrisen och den globala ekonomiska konjunkturnedgången har
utjämnat många av de framgångar som har gjorts under det senaste decenniet.
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De rika länderna är ansvariga för den pågående klimatkrisen, finanskrisen och den ekonomiska krisen, men
det är utvecklingsländerna som drabbas värst av den globala uppvärmningen. Det innebär att det är helt
avgörande för oss att öka våra insatser för att bekämpa klimatförändringarna, såsom att tillhandahålla lämplig
teknik.

Jag skulle vilja begära att ytterligare medel öronmärks för utvecklingsländerna. Dessa ska vara hållbara på
medellång och lång sikt och de ska komma från den privata sektorn, kolmarknaden och den offentliga
sektorn i industrialiserade länder eller de mest ekonomiskt avancerade utvecklingsländerna.

David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Jag röstade mot betänkandet på grund av den kontroversiella formuleringen
i punkt 42 om abort. Jag motsätter mig i moraliskt hänseende abort och kan inte acceptera en sådan klausul.
Trots det vill jag också framföra att jag anser att föredraganden har gjort ett utmärkt jobb i de andra frågorna.

Carlo Casini (PPE), skriftlig. – (IT) Det är mycket tråkigt att Europaparlamentet nu under många år inte har
kunnat lösa en tragisk motstridighet. I alla dokument där man beundransvärt föreslår åtgärder för att bekämpa
fattigdom, hunger och våld i världen, lyckas några ta in en förklaring – antingen direkt eller indirekt – om
den så kallade rätten till abort som ett medel för befolkningarnas hälsa och utveckling.

Någras initiativ uppfylls å ena sidan med praktiskt taget likgiltighet från majoriteten och å andra sidan med
en viss osäkerhet från minoriteten. Ändå är motsägelsen och tragedin uppenbar. Principen om lika värdighet
för alla människor och principen om särskild, rättmätig solidaritet mot samhällets yngsta medlemmar överges
samtidigt som vi förväntas arbeta mot målet om att bekämpa diskriminering och skydda hälsan.

Detta hände även i dag med punkt 42 i Cashmanbetänkandet som står i strid med hela dokumentet. Detta
har tvingat mig och många ledamöter att i sista hand avvisa betänkandet som helhet. När de dåliga punkter
som presenteras vägs mot de goda punkter som finns i andra delar av texten överväger tyvärr de dåliga
punkterna.

Carlos Coelho (PPE), skriftlig. – (PT) Att uppnå millennieutvecklingsmålen är en prioritering i
utvecklingspolitiken. Trots att viktiga framsteg har gjorts för några av millennieutvecklingsmålen är sanningen
att vi nu bara några månader före FN:s högnivåmöte är långt från det vi hade hoppats. Mer måste göras.
Medlemsstaterna bör respektera det åtagande de gjorde om det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA). Nya
finansieringsmekanismer som inte innebär högre skatter i dessa kristider måste undersökas. Framför allt är
det viktigt att utforma en konsekvent utvecklingspolitik (enligt den resolution som godkändes i maj i år om
konsekvens i EU:s utvecklingspolitik och principen om ökat offentligt utvecklingsbistånd).

Jag välkomnar att parlamentet har fastställt prioriterade mål för millenniemålen som hälsa, utbildning,
samhällets mest utsatta grupper och utrotningen av fattigdom genom konkreta åtgärder i affärs-, jordbruks-
och fiskepolitiken. De har även gjort detta med en uppmaning om en ny global styrning som ger
utvecklingsländerna en starkare röst och som främjar demokrati, fred och rättsordning i utvecklingsländerna.
Jag motsätter mig dock abort som ett preventivmedel.

Mário David (PPE), skriftlig. – (PT) Scott McKenzie sjöng en gång ”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”. Men världen ser inte ut på det sättet och detta budskap kan inte tillämpas på den komplexa ekonomiska
och sociala verkligheten i världen i dag. Av den anledningen har jag röstat mot betänkandet även om jag
uppenbarligen inte tvivlar på den goda viljan bakom dess mål. ”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”, men John Lennon
tillade själv: ”You may say I’m a dreamer.” Tyvärr ser det verkliga livet inte ut så. Det är dock upp till oss att
göra världen till en rättvisare och säkrare plats där alla kan leva med en liten smula värdighet.

Förslagen i det här betänkandet försöker fullfölja flera olika mål utan att lyfta fram eller definiera effektiva
prioriteringar. När man skjuter i alla riktningar innebär det att inga av dessa mål är genomförbara.
Avslutningsvis anser jag att målen är för statiska och inriktade på central styrning. Jag samtycker inte till
detta förhållningssätt. Jag anser snarare att investeringen kring millennieutvecklingsmålen ska ges till
FN-projekt som ”Millennium Villages” med stark inblandning från alla EU-institutioner.

Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. – (EN) Jag stöder kraftfullt betänkandet om att uppnå
millennieutvecklingsmålen. EU saknar 20 miljarder euro för att kunna finansiera sina åtaganden i en tid då
länderna minskar sina biståndsbudgetar. EU-medlemsstaterna får inte vackla när det handlar om att uppfylla
sina åtaganden inom ramen för det europeiska samförståndet om utveckling. Vidare måste
millennieutvecklingsmålen ses ur ett perspektiv som möjliggör utveckling samtidigt som de tar ställning till
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och hanterar orsakerna till fattigdomen. Medlemsstaterna måste åta sig att lämna 0,7 procent av
bruttonationalinkomsten såsom utlovat i stället för att minska denna andel, något som är extra alarmerande
i kristider då även bruttonationalprodukten minskar. Dessutom är det inte acceptabelt att EU utvidgar
definitionen av det offentliga utvecklingsstödet till att omfatta andra finansiella flöden såsom remitteringar
eller skuldavskrivningsåtgärder. För att bemöta underutvecklingen måste den utvecklade världen kraftfullt
bekämpa skatteparadis och olagliga kapitalflöden som berövar utvecklingsländerna de resurser de så desperat
behöver. Jag anser att ansvaret för utvecklingen ska förbli inom kommissionsledamotens för utveckling
beredningsområde. Denne måste kräva en konsekventare politik framför allt när det gäller handeln och den
gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken.

Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) Parlamentet framför ett kraftfullt budskap när det godkänner
en resolution om de framsteg som har gjorts för att uppnå millennieutvecklingsmålen. Detta visar vilken
betydelse EU lägger i att utrota fattigdom, hunger, sjukdomar samt spädbarns- och mödradödlighet fram
till år 2015. Strax före Europeiska rådet är budskapet tydligt. EU:s statschefer måste hålla sig till sina
ekonomiska åtaganden även nu – och nu kanske mer än någonsin tidigare – i dessa globala ekonomiska och
finansiella kristider. Det som behövs är ett bidrag på 0,7 procent av medlemsstaternas bruttonationalprodukt.
För att hinna ifatt med hänsyn till sina ekonomiska åtaganden måste EU utforma nya finansieringsmekanismer,
såsom en skatt på 0,05 procent på finansiella transaktioner. Mot bakgrund av hur mycket dessa transaktioner
för närvarande uppgår till – nyligen var detta 70 gånger större än den globala bruttonationalprodukten –
kan en sådan skatt frigöra 10 miljarder euro per år. Detta skulle dessutom ha fördelen att den finansiella
sektorn måste bidra. Det kan tyckas rättvist med tanke på att den här sektorn har dragit nytta av enorma
mängder statligt stöd för att kunna överleva denna unika kris som den själv orsakade. Ett unilateralt EU-initiativ
kunde fungera som en katalysator på global nivå.

Anne Delvaux (PPE), skriftlig. – (FR) Jag välkomnar omröstningen om Cashmanbetänkandet om framstegen
i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010. Det
måste helt enkelt godkännas! Endast fem år till tidsfristen 2015 för uppnåendet av millennieutvecklingsmålen
ger det en unik möjlighet för det internationella samfundet att fördubbla sina insatser för att uppnå målen.
Situationen är kritisk och kräver brådskande åtgärder. Förnyade insatser måste göras för att skriva av skulderna
för de minst utvecklade länderna och för att starta ett förlopp som minskar skuldbördan för
utvecklingsländerna.

Jag stöder även införandet av förbättrade åtgärder för att övervaka fullgörandet av åtagandet om att ge 0,7
procent av bruttonationalinkomsten till offentligt utvecklingsbistånd (ODA) år 2015.
Millennieutvecklingsmålen måste börja finansieras på nationell nivå och utvecklingsländerna måste generera
och allokera sina egna resurser för att uppnå målen, men givarlandet måste hålla löftet om att avsevärt öka
ODA. De åtaganden som görs måste absolut vara uppfyllda vid mötet i september.

Harlem Désir (S&D), skriftlig. – (FR) Att uppnå millennieutvecklingsmålen år 2015 är ett grundläggande
åtagande av det internationella samfundet. Men det har inte visat sig ha de resurser som krävs för att uppfylla
detta åtagande. Efter två tredjedelar av tiden är det uppenbart att många av de minst utvecklade länderna
inte kommer att kunna uppnå några av målen för att utrota fattigdom, tillhandahålla tillgång till utbildning
och hälsovård och även många av utvecklingsländerna kommer att vara långt från att uppnå dem. EU är
världens främsta givare. Men vi borde inte låta oss nöja med 0,4 procent av bruttonationalinkomsten som
ligger långt under målet om att ge 0,56 procent till offentligt utvecklingsbistånd (ODA) år 2010, ett mål som
vi själva har satt upp. Det förhåller sig nämligen så att biståndsbehoven är större än någonsin, framför allt
på livsmedelssäkerhetsområdet, kampen mot klimatförändringarna, utbildning, hälsa – framför allt för dem
som lider av hiv – samt mödrars hälsa och reproduktiv hälsa. Med Cashmanbetänkandet uppmanar Gruppen
Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet Europeiska rådet den 17 juni
att godkänna ett förslag om 0,05 procent skatt på internationella finansiella transaktioner som skulle inbringa
10 miljarder euro och att sätta upp målet om att uppnå 0,63 procent av den europeiska
bruttonationalinkomsten 2012 i syfte att öka den till 0,7 procent.

Leonidas Donskis (ALDE), skriftlig. – (LT) Som skuggföredragande till detta betänkande röstade jag fullt
och fast för betänkandet vars mål det är att se till att millennieutvecklingsmålen uppnås framgångsrikt. Jag
stöder till fullo ledamöternas insatser för att se till att EU:s röst i den här frågan är enad och progressiv. Jag
har dock inte kunnat godkänna de två ändringsförslag som lämnats in, eftersom jag som liberal anser att
villkoren är oacceptabla. Jag röstade därför mot uppmaningarna om att EU unilateralt ska införa en skatt på
valuta- och derivattransaktioner för att finansiera global allmännytta inklusive millennieutvecklingsmålen.
EU bör inte lägga ytterligare skattebördor på sina medborgare, särskilt inte skatter vars mekanismer och
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följder ännu inte har analyserats fullt ut. Jag samtycker inte heller till att utvecklingsbiståndsåtgärderna ska
vara rättsligt bindande.

Det är viktigt att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter för att öka det offentliga utvecklingsbiståndet
(ODA), men EU bör inte rättsligt straffa medlemsstater som endast delvis kan fullgöra sina skyldigheter när
de omgivande faktorerna förändras i en finansiell kris. Alla medlemsstater har inte påverkats på samma sätt
av krisen och alla kommer inte att kunna uppnå målet på 0,7 procent. Europaparlamentet bör stimulera
dem med mjukare och mer godtagbara medel än stränga rättsliga åtgärder.

Lena Ek (ALDE), skriftlig. − Det är skrämmande att så många ledamöter röstade mot att kvinnor i
utvecklingsländer ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp och reproduktiva hälsa genom att försöka
få bort punkt 42 i betänkandet. Det är en mycket oroande trend att abortmotståndarna i Europa använder
sig av biståndsprogram för att införa sina åsikter. Möjligheten till familjeplanering är en viktig komponent
för att kvinnor i utvecklingsländer ska få chansen att bestämma över sina egna liv och därigenom ta sig ur
fattigdomen.

Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för Michael Cashmans betänkande, eftersom vi har lång väg
att gå innan vi kan uppnå millennieutvecklingsmålen. Det är nödvändigt att stärka de befintliga åtgärderna
så att de kan uppnås före år 2015, särskilt genom att genomföra medlemsstaternas skyldigheter om bistånd
till utvecklingsländer.

Jag välkomnar godkännandet av punkt 42 som ”uppmanar alla medlemsstater och kommissionen att vända
den oroande nedgången av finansieringen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i anslutning till
denna i utvecklingsländerna och att stödja en politik för frivillig familjeplanering, säker abort, behandling
av sexuellt överförbara infektionssjukdomar och tillhandahållande av produkter för reproduktiv hälsa såsom
livräddande läkemedel och preventivmedel, inklusive kondomer”.

Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Att utrota fattigdom och minska klyftan mellan rika och fattiga är viktiga
mål och alla regeringar bör uppmärksamma detta och tilldela dessa områden resurser. FN godkände dem
vid millennietoppmötet 2000, samtidigt som EU som den största givaren har en stor del i resultaten från
denna kollektiva insats.

Trots alla insatser som har gjorts av utvecklingsländerna, av vilka många står inför kriser som kan äventyra
deras åtaganden, ligger ansvaret hos de stater som drar nytta av biståndet om de kan påta sig ansvaret för
god samhällsstyrning, rättsstatsprincipen och väsentliga medborgerliga fri- och rättigheter. Jag kan inte bli
annat än besviken över att föredraganden under sken av påstådd välmening försöker få parlamentet att
godkänna en resolution som, genom att uppenbarligen åsidosätta medlemsstaternas och tredjeländers
befogenheter i de här frågorna, förespråkar främjandet av abort som ett medel för att uppnå
millennieutvecklingsmålen. Det är ingen ny taktik, men det gör den inte mindre lömsk eller förkastlig.

José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Det internationella samfundet har gjort ett fundamentalt
åtagande för att uppnå millennieutvecklingsmålen. EU är världens största biståndsgivare. Denna finansiering
för utvecklingsländer har bidragit till att mildra fattigdom, minska dödlighetsprocenten och förbättra
kunskaperna hos miljoner människor. I själva verket har den extrema fattigdomen minskat. Närmare 90
procent av fattiga barn går i skolan och spädbarnsdödligheten har minskat avsevärt. Det återstår fortfarande
mycket att göra och de mindre utvecklade länderna behöver mycket stöd om de ska kunna uppnå
millennieutvecklingsmålen om att utrota fattigdomen och tillhandahålla utbildning och hälsovård. EU, som
är en förkämpe för grundläggande mänskliga rättigheter med solidaritet som grundläggande princip och
som är världens största utvecklingsbiståndsgivare, måste inta en ledande roll i den här frågan framför allt
vid nästa FN-utfrågning som äger rum i september. Jag är dock besviken över att det här betänkandet har
blandat ädla mål med känsliga frågor som har med det personliga samvetet att göra, såsom abort. Att främja
politik som stöder abort bidrar inte till att uppnå millennieutvecklingsmålen. Jag röstade därför mot
betänkandet.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Det ursprungliga målet i millenniedeklarationen från 2000 var
att halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom, tillhandahålla rent vatten och utbildning för alla
och minska spridningen av hiv/aids. Betänkandet bekräftar att vi är långt från att uppnå dessa mål som i sig
var begränsade. EU som helhet har reducerat sin biståndsbudget samtidigt som dess medlemsstater nyligen
har gett ut tusentals miljoner dollar på att rädda sina banker, skicka notan till folket och låta de ekonomiska
och finansiella grupper som kontrollerar dem gå oskadda.
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Texten innehåller dock vissa motsägelser som vi anser att man bör betona, inte minst när det kritiserar
liberaliseringen av handeln samtidigt som man stöder exploateringen av handeln genom slutförandet av
Doharundan inom ramen för Världshandelsorganisationen och accepterar det ekonomiska partnerskapsavtalet
och frihandelsområdena. Handelsliberaliseringen förvärrar ojämlikheten, skapar ökat utnyttjande av arbetare
och naturresurser, ökad fattigdom och ökad social utslagning. Samtidigt ökar det beroendeförhållandet
mellan länderna. Om man offrar utvecklingsbiståndet för dessa mål såsom EU och USA har gjort kommer
millenniemålen inte att ha uppnåtts år 2015.

Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jag röstade för betänkandet, eftersom jag stöder fullföljandet av
ett större mål inom utvecklingspolitiken, nämligen minskningen av fattigdomen. Medlemsstaterna har ett
viktigt ansvar och måste hålla sig till sina åtaganden här. Det måste vi påminna dem om igen. Även om de
framsteg som har gjorts hittills är hoppingivande, framför allt den ökade andelen fattiga barn som får gå i
skolan samt kampen mot malaria och tuberkulos, måste stora insatser fortfarande göras så att allas åtaganden
fram till 2015 kan tillvaratas trots den nuvarande krissituationen. Jag stöder också införandet av en skatt på
valutatransaktioner och derivattransaktioner liksom minskningen av skuldbördan för utvecklingsländer och
skuldavskrivningen för de minst utvecklade länderna. Slutligen röstade jag även för flera ändringsförslag
som syftar till att utveckla åtgärder på området för sexuell och reproduktiv hälsa, eftersom de är avgörande
i kampen mot aids och minskningen av mödradödligheten. Detta är åtgärder som inte får ignoreras.

Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Michael Cashmans betänkande är en viktig uppmaning för EU
och dess medlemsstater att genomföra ett antal principer på området för internationell utveckling och jag
stöder helhjärtat dessa uppmaningar. Det bör även tilläggas att åtgärder kan vidtas på andra nivåer än på
EU- eller medlemsstatsnivå. Skottland har exempelvis ett utmärkande bidrag genom sitt arbete med
utvecklingsländerna och den skotska regeringen har även redovisat en internationell utvecklingspolicy i
syfte att medverka till millennieutvecklingsmålen.

Eija-Riitta Korhola (PPE), skriftlig. – (FI) Jag skulle vilja hänvisa till punkt 14 i betänkandet om uppnåendet
av millennieutvecklingsmålen som uppmanar EU att tillhandahålla viktig finansiering för att försöka hjälpa
fattiga länder att bekämpa följderna av klimatförändringarna och som vidare insisterar på att dessa medel
ska ligga utöver befintliga utvecklingsbiståndsåtaganden.

Klimatförändringarna är ett faktum och vi måste lära oss att leva med dem. Ett av de viktigaste felen som
miljörörelsen har gjort i sin bedömning av situationen är att den under lång tid vägrade att diskutera
anpassning. Detta var något av en lyxvara i väst, eftersom anpassningsåtgärder och den finansiering som
krävdes för att åstadkomma detta inte var något alternativ för världens fattigaste. Köpenhamnskonferensen
kan ta åt sig äran för att ha skapat en klimatfond för utvecklingsländerna.

Klimatförändringens betydelse bland de problem utvecklingsländerna står inför får dock inte överdrivas.
Det skulle tolkas som att klimatförändringarna överskuggar alla de andra problemen i vår fantasi. Människor
har fått för sig att om vi minskar utsläppen kommer alla de övriga problemen bara att försvinna. Det kan
inte vara mer felaktigt. Vi måste se till att vi inte hindrar hundratals miljoner barn från att få vaccinationer
och utbildning eller äventyra kampen mot erosion eller andra miljöproblem i klimatförändringens spår som
kan lösas.

Det bästa sättet att hjälpa klimatet är att hjälpa människorna ut ur fattigdomen, eftersom fattigdom verkligen
tvingar människor att välja miljöfarliga lösningar. Av den anledningen anser jag att det är mycket viktigt att
betänkandet uttryckligen påpekar att de pengar som öronmärks för kampen mot och anpassningen till
klimatförändringarna inte bör komma från EU:s övriga utvecklingsbiståndsåtaganden.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. – (FR) Detta betänkande innehåller några positiva frågor. Det
handlar om tonvikten vid de norra ländernas miljöskuld i förhållande till de södra länderna och begäran om
ytterligare bistånd på det här området. Jag stöder även begäran om att avskrivning av utlandsskulden inte
längre ska betraktas som en beståndsdel av det offentliga utvecklingsbiståndet.

Samma sak gäller kravet att skapa en rättvis fördelning av välstånd, stöd för lokala småjordbruk och åtgärder
för att främja tillgång till mark, vatten och andra resurser för biologisk mångfald. Men när man i betänkandet
har lagt fram sådana förslag är det beklagligt att man stöder ekonomiska partnerskapsavtal, Doharundan
och alla avtal i Världshandelsorganisationen. Med andra ord att det även stöder motsatsen till de principer
det stöder. Jag avstår därför från att rösta.

Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) EU förblir den främsta drivkraften mot uppnåendet av
millennieutvecklingsmålen och är också världens största biståndsgivare. Det innebär att EU måste ta sitt
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ansvar och spela en ledande roll i FN:s högnivåmöten som äger rum i september. Att uppfylla
millennieutvecklingsmålen, särskilt utrotandet av fattigdom är avgörande för att sätta stopp för lidandet för
miljontals människor över hela världen. Men det är viktigt att tänka på att man än en gång slugt använder
kampen mot fattigdom som svepskäl samtidigt som man i hemlighet försöker ta med hänvisningar till frågor
som är i grunden splittrande, i synnerhet abortfrågan i utvecklingsländerna som inte får den uppmärksamhet
den förtjänar.

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Att minska fattigdomen har varit ett av huvudmålen för
utvecklingspolitiken sedan urminnes tider. Inte mycket har åstadkommits under de senaste decennierna. I
stället har utvecklingspolitiska initiativ ofta gått i motsatt riktning. Det är särskilt oroväckande att man i
många länder har använt medel från industrinationer till att hålla diktatorer eller styrande klasser vid makten
och till att undertrycka de fattiga massorna. Till och med program för att bekämpa hungersnöd har i stället
bara ökat befolkningen explosionsartat. Om vi ska bekämpa fattigdom är det hur som helst nödvändigt att
vi förhindrar livsmedelsspekulationer och reviderar utvecklingspolitiken.

Mikrolån är helt klart ett mycket bra sätt att ge självhjälp. Vi bör dock också räkna med att de länder som tar
emot utvecklingsbiståndet tar tillbaka utvandrade personer som har kommit illegalt till våra länder. Vi
kommer inte att kunna uppnå målen förrän utvecklingsbiståndet har omarbetats på ett omfattande sätt. Jag
avvisar därför betänkandet.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), skriftlig. – (RO) Jag anser att det är viktigt att ta bort påståendet i punkt 22
om att uppmana EU att avskaffa jordbruksexportbidragen. Betänkandets författare och de ledamöter som
stöder denna tanke är mycket medvetna om att det inte är exportbidragen – som främjar
jordbruksproduktionen i Europa under den nuvarande krisen – som är det verkliga problemet. Jag har dock
avstått från den slutliga omröstningen, eftersom jag anser att betänkandet måste förankras mer i verkligheten
och vara mer pragmatiskt och mindre ideologiskt.

Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) Detta betänkande tar inte hänsyn till det faktum att EU endast kan
tillhandahålla bistånd till andra om det har rimliga solida ekonomiska fundament själv. Ju snabbare EU
övervinner krisens följder, desto snabbare kommer man att kunna åstadkomma långsiktigt och hållbart
utvecklingsbistånd. I betänkandet om millennieutvecklingsmålen övervägs detta inte tillräckligt och jag har
därför röstat mot det.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Med hänsyn till EU-medlemsstaternas skyldigheter
och behovet av överensstämmelse med bestämmelserna i Lissabonfördraget har jag beslutat mig för att skriva
under betänkandet om framstegen i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s
högnivåmöte i september 2010. EU som är världens största givare av utvecklingsbistånd bör vidta åtgärder
för att förverkliga sina prioriteringar, såsom att minska och utrota fattigdomen. När det gäller detta förväntar
vi att Europeiska rådet antar en enad ståndpunkt i frågan vid mötet i juni 2010, flera månader före FN:s
högnivåmöte om bedömning av de framsteg som har gjorts mot millennieutvecklingsmålen. Problemen i
utvecklingsländerna, såsom fattigdom, hungersnöd, hälsovård och utbildning, måste nämligen bekämpas
konsekvent.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Jag är glad över att vi i dag har godkänt Michael Cashmans
betänkande om millennieutvecklingsmålen. Så länge vi garanterar effektivt bistånd räddar vi liv och
fattigdomen kommer att utrotas. I september 2010 kommer alla FN:s medlemsländer att samlas i New York
för att diskutera de framsteg som har gjorts för att uppnå millennieutvecklingsmålen och för att komma
överens om vilka åtgärder som ska vidtas för att se till att målen uppfylls.

Betänkandet vi godkände i dag är ett extremt viktigt dokument när det handlar om att bidra till att definiera
en långtgående EU-ståndpunkt om denna fråga före septembermötet och att utöva politiska påtryckningar
på EU-medlemsstaterna. Godkännandet av det här betänkandet av en överväldigande majoritet av ledamöterna
sänder ett tydligt politiskt budskap över partigränserna till EU:s statschefer innan de sammanträder den 17
juni i Bryssel om att EU bör fortsätta bevara ett orubbligt och fullt engagemang för uppnåendet av
millennieutvecklingsmålen, framför allt under den pågående finanskrisen.

Catherine Soullie (PPE), skriftlig. – (FR) Detta betänkande om framstegen i uppnåendet av
millennieutvecklingsmålen har utvecklats till något jag inte kunde stödja. Jag ansåg att det var viktigt att
rösta mot Cashmanbetänkandet som helhet efter att den andra frågan i punkt 42 i Michael Cashmans förslag
till betänkande godkändes i omröstningen. Den bristande tydligheten kring tanken bakom uttrycket ”säker
abort” var omöjlig att bortse från. Abort får inte betraktas som ett preventivmedel även om det är nödvändigt
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under vissa enstaka omständigheter. Liksom alla medicinska metoder är det inte heller helt riskfritt. Vi får
inte bagatellisera det. Utveckling bygger framför allt på respekten för livet.

Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. – (NL) Undan för undan blir det tydligt att det krävs större insatser om
världen ska uppnå millennieutvecklingsmålen. Därför stöder jag resolutionen om unionens åtagande till en
effektivare och mer sammanhängande politik för att halvera fattigdomen och hungersnöden, tillhandahålla
allmängiltig grundläggande utbildning, undanröja ojämlikheten mellan könen och förbättra hälsosituationen
för många människor.

Jag vill se EU axla sitt ansvar, till att börja med målet på 0,7 procent. Det krävs också en mer sammanhängande
utvecklingspolitik. Jordbruksbidragen som vi ger till europeiska jordbrukare innebär att jordbrukare i
utvecklingsländerna inte kan få ett bra pris för sina produkter. Om fattigdomen ska avskaffas måste man
införa rättvis handel.

Jag vill även se skatt på valuta- och derivattransaktioner och jag vill att G20 och FN ska vara en ram inom
vilken man äntligen sätter stopp för skatteparadis, skatteflykt och olagliga finansiella flöden. Det är hög tid
att vi får ökad öppenhet och att de vinster som görs och de skatter som betalas redovisas automatiskt. Jag
har sedan länge förespråkat ett landspecifikt rapporteringssystem som gör det möjligt för utvecklingsländerna
att bevara sina egna resurser för sin egen utveckling.

Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. – (LT) Målet som presenteras i programmet för millennieutvecklingsmålen
är mycket ädelt och jag anser att vi måste göra allt som står i vår makt för att uppnå det. Litauen är ett litet
land med en begränsad bilateral utvecklingsbudget. De globala syftena är komplexa och ibland ouppnåeliga
för oss. Större delen av vårt bilaterala bistånd (omkring 50 procent) riktas mot länder som ingår i den
europeiska grannskapspolitiken. Det handlar inte om att vi bryr oss mindre om befolkningen i Afrika eller
Västindien än om människor närmare oss. För Litauen och länder som befinner sig i en liknande situation
är det viktigaste inte den lilla fördelningen av medel utan att den är effektiv. Vi måste så långt det är möjligt
uppnå bättre resultat med relativt få resurser och det går inte alltid att uppnå i länder som ligger långt bort.
Det är viktigt för oss att hjälpa där vi kan. Om vi inte hjälper genom finansiering, så hjälper vi genom att dela
med oss av integrationserfarenheter eller annan forskning som kan vara användbar. En av våra största
prioriteringar är att minska fattigdomen, antingen det är i Litauen eller i avlägsna delar av Afrika. Kampen
mot korruption och bistånd för de fattigaste är vår moraliska skyldighet och ett av EU:s långsiktiga intressen.
Antalet personer som inte är fullt sysselsatta eller vars jobb är osäkra ökar, och därför är det viktigt för oss
att alla våra insatser riktas mot att i första hand skydda de mest utsatta gruppernas intressen.

Förslag till beslut om inrättande av delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU samt
sammansättningen av denna

Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Cariforum–EU, som representerar ett partnerskap mellan länderna i
EU och vissa länder i Västindien, är uppenbarligen något som vi borde stödja. Utveckling,
fattigdomsbekämpning, demokrati, mänskliga rättigheter, stopp för de globala hoten mot freden, säkerheten
och stabiliteten är grundpelare som leder till att regionen i Västindien stärks. Jag anser dock inte att det hjälper
att inrätta en delegation till parlamentarikerkommittén specifikt för detta ändamål, i synnerhet inte om inga
grupplösa medlemmar ska ingå. Jag röstade därför mot förslaget.

9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

11. Frågetimme med kommissionens ordförande

Talmannen. – Nästa punkt är frågetimmen med kommissionens ordförande.
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Manfred Weber, för PPE-gruppen. – (DE) Herr talman, José Manuel Barroso, mina damer och herrar! Under
sitt sammanträde i dag godkände kommissionen det nya Swift-avtalet, och man gjorde det med stor majoritet
eller till och med enhälligt.

Jag skulle vilja fråga kommissionens ordförande – eftersom jag är säker på att han är medveten om att många
av våra medborgare är oroade över de uppgifter som förmedlas – var han ser verkliga framsteg och hur vi
kan övertyga medborgarna om nödvändigheten av detta avtal.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Det är korrekt att det reviderade avtalsförslaget i dag
godkändes enhälligt av kommissionen. Vi anser att det omfattas av sträng överensstämmelse med
säkerhetsåtgärder för privatlivet och skyddet av personuppgifter. Det säkerställer nödvändighets- och
proportionalitetsprincipen och syftet är noga begränsat till förebyggande, undersökning, uppdagande eller
åtal för terrorism och finansiering av terrorister.

Avtalet i sin nuvarande form respekterar grundläggande rättigheter och följer de principer som erkänns i
synnerhet i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Avtalet säkerställer väsentliga säkerhetsåtgärder för
uppgifter när de behandlas av leverantören. Det ger även öppenhet vid användningen av uppgifter och
tillgång till en process där man kan söka juridisk gottgörelse.

Kommissionen anser därför att detta förslag är förenligt med de grundläggande rättigheterna och kommer
att ge lämpliga svar på parlamentets bekymmer som framfördes då man röstade om resolutionen till det
preliminära femte avtalet i mars 2010.

Manfred Weber, för PPE-gruppen. – (DE) Herr talman! Jag har bara en kort kompletterande fråga. Den handlar
om innehållet i det avtal ni har presenterat. Jag skulle vilja upprepa min tidigare fråga. Vilka är följderna av
det här avtalet för de transatlantiska relationerna? Hur viktigt är det för de övriga ämnen som vi måste
diskutera med USA? Jag vore tacksam om ni kunde ge oss en uppfattning om detta.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Det är i själva verket extremt viktigt. Jag kan berätta
att vår amerikanska partner anser att detta troligtvis är en av de första prioriteringarna, om inte den första,
i de nuvarande diskussionerna med EU. Detta avtal är helt avgörande för EU:s relationer med USA. Sedan
den 1 januari 2010 har avsevärda mängder uppgifter som tidigare togs emot av den amerikanska förvaltningen
inte varit tillgängliga och detta skapar problem i deras program. Därför anser vi att vi bör lösa det med tanke
på hur viktiga de transatlantiska relationerna är. De transatlantiska relationerna är mycket viktiga, men det
innebär förstås inte att vi inte följer våra principer om privatliv och dataskydd.

Samtidigt tror jag att vi har träffat ett mycket, mycket bra avtal nu och kommissionsledamot Cecilia
Malmström har gjort en mycket viktig insats. Ur en bredare politisk synvinkel anser jag också att det är viktigt
att vi träffar ett avtal i den här frågan med vår amerikanska partner.

Martin Schulz, för S&D-gruppen. – (DE) Herr talman, José Manuel Barroso! För att följa upp på frågorna från
ledamoten Manfred Weber undrar jag om kommissionsledamot Cecilia Malmström informerade kollegiet
om att parlamentet är mycket oroat över förhandlingarnas nuvarande tillstånd?

Är kommissionen medveten om att det man har beslutat i dag otvivelaktigt inte är vad parlamentet anser
vara tillräckliga framsteg? Inser ni att ni har godkänt något i dag som om det genomförs på detta sätt kommer
att få till följd att människor som är anställda av privata företag såsom Swift har större kontrollrättigheter
än EU-tjänstemän? Förklarade Cecilia Malmström detta för er? Om hon gjorde det, hur kunde ni då besluta
detta? Om hon inte gjorde det, varför informerade Cecilia Malmström er inte om detta?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Självklart informerade den ansvariga
kommissionsledamoten hela tiden kollegiet om förhandlingsprocessen. I dag har kommissionsledamot
Cecilia Malmström informerat oss om det slutliga resultatet från dessa förhandlingar. Dessutom har hon
berättat att hon har haft en mycket intensiv dialog med flera av er i Europaparlamentet. Vi är mycket medvetna
om den oro som parlamentet uttrycker och hon har berättat för mig att hon har informerat parlamentet
regelbundet om förhandlingsprocessen.

Kommissionen har fullgjort sin förhandlingsroll, nu är det upp till parlamentet att godkänna eller förkasta
uppgörelsen. Jag rekommenderar på det bestämdaste att ni gör det för det är viktigt även för EU-medborgarnas
säkerhet. Vi anser att vi har uppnått en nödvändig skyddsnivå när det handlar om grundläggande rättigheter
och dataskydd, men detta är förstås en mycket känslig fråga. Vi anser att vi har tagit hänsyn till parlamentets
rättigheter, men vi var tvungna att förhandla för EU och som jag berättade för er godkändes kommissionens
beslut i dag enhälligt.
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Martin Schulz, för S&D-gruppen. – (DE) Herr talman, José Manuel Barroso! Tack för er hjälpsamma beskrivning
av debatten. Men den besvarade dock inte min fråga. Jag ska därför försöka vara lite mer precis den här
gången och jag vill be er om att vara precis i ert svar.

Informerade Cecilia Malmström er under debatten i kommissionen innan kollegiet fattade sitt beslut att det
fanns risk för att parlamentet skulle avvisa den text som ni nu presenterar som ett avtal? Eller sade Cecilia
Malmström till er: ”Vi kommer att få parlamentarisk majoritet för den här texten”? Låt mig upprepa frågan
mycket noggrant. Sade Cecilia Malmström: ”Vi kommer att få parlamentarisk majoritet för den här texten”
eller sade hon: ”Med den här texten är det osäkert om vi kommer att få parlamentarisk majoritet”? Jag vore
tacksam om ni svarade precist.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Kommissionsledamot Cecilia Malmström kan inte
döma på förhand vad parlamentet kommer att rösta. Det är hon fullt medveten om.

Er fråga var om Cecilia Malmström hade berättat för mig eller kollegiet om vad parlamentets omröstning
eller reaktion skulle vara: om parlamentet skulle rösta ”ja” eller ”nej”.

Hon hoppas förstås att parlamentet röstar för avtalet. Annars skulle hon inte ha fullbordat förhandlingarna
för kommissionen. Efter parlamentets ”nej” i omröstningen för några månader sedan hade vi en mycket
viktig diskussion i kommissionen. Jag talade även med kommissionsledamot Cecilia Malmström flera gånger.
Vi är medvetna om – och hon är personligen mycket medveten om det, eftersom hon har lagt ner mycket
tid på kontakterna med parlamentet – vissa frågor som kan tas upp kring avtalet, men vi vet inte nu hur
parlamentet kommer att rösta. Jag kan berätta detta för er nu. Hon kunde inte berätta för mig, men hon
berättade för mig att hon fortfarande samråder med parlamentet. Något avtal har inte träffats ännu förrän
omröstningen om det föreslagna avtalet har ägt rum.

Detta är vad jag kan berätta för er efter bästa förmåga om den information som den ansvariga
kommissionsledamoten gav mig och kollegiet.

Guy Verhofstadt, för ALDE-gruppen. – (FR) Herr talman! Ni kan vara säker på att jag inte kommer att ställa
frågor om Swift – det kommer vi att tala om senare – men i går höll Angela Merkel och Nicolas Sarkozy sitt
möte. De beslutade om en ekonomisk styrningspolitik i unionen och inte i euroområdet. Personligen tror
jag inte att det är ett relevant beslut, eftersom det inte handlar om att sätta upp euroområdet mot EU. Vi
behöver ekonomisk styrning i EU och vi behöver ekonomisk styrning i euroområdet – vi behöver det i båda
områdena. Dessutom behöver vi det än mer i euroområdet än i EU, eftersom vi har en gemensam valuta.

Min fråga till José Manuel Barroso lyder på följande sätt: vad anser ni om detta? Håller ni med oss om att vi
behöver lika mycket ekonomisk styrning i euroområdet som i EU? För det andra anser vi att det måste vara
kommissionen som har uppsikt över den ekonomiska styrningen. Det är omöjligt för rådet som träffas fyra
gånger om året att se till att den ekonomiska styrningen äger rum i EU med alla de problem vi har. Det är nu
upp till kommissionen att ta över ansvaret. Jag skulle vilja veta vilken ståndpunkt kommissionen har i den
här frågan.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (FR) Herr talman, Guy Verhofstadt! När det gäller de
befogenheter som unionen redan har är det förstås kommissionen som ansvarar för EU:s ekonomiska
styrning. Det är den enda lösning som är förenlig med fördraget. När det gäller handel, konkurrens och en
mycket stor del av budgetövervakningsbefogenheterna är det kommissionen, och jag anser att det ibland är
nödvändigt att påminna de regeringar som inte har läst fördraget noga om detta.

Men det innebär inte att kommissionen ensamt kan fullgöra sin uppgift. Vi måste arbeta i samförstånd med
rådet som har några mycket viktiga befogenheter och även med Europeiska rådet som ger unionens arbete
generell styrning och drivkraft. Jag samtycker även med ert första uttalande. Vi har i själva verket en lösning
för euroområdet och för hela EU. Läs bara artikel 136. Artikel 136 i Lissabonfördraget ger oss nu mycket
större möjligheter att lägga fram förslag för euroområdet, eftersom det faktiskt har en särskild betydelse
inom euroområdet. Fler skyldigheter innebär också fler rättigheter, inte bara för dem som delar valuta, utan
även för unionen som helhet. Därför hoppas jag att den ekonomiska styrningen av EU kommer att stärkas,
men alltid i enlighet med fördragets och gemenskapsmetodens andemening.

Guy Verhofstadt, för ALDE-gruppen. – (FR) Herr talman! Det första testet kommer förstås på torsdag då vi
ska besluta om EU 2020-strategin. José Manuel Barroso, jag hoppas i vilket fall som helst att det inte kommer
att vara rådet som övervakar och hanterar EU 2020. Kommissionen måste överta ansvaret för det, för jag
har aldrig sett statschefer och regeringar straffa och kritisera varandra. Det händer inte mellan jämlikar, och
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därför anser jag att kommissionen måste försvara sin ståndpunkt i samband med EU 2020 och inom den
arbetsgrupp som Herman Van Rompuy just nu leder.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (FR) Herr talman, Guy Verhofstadt! Ni har själv varit
ledamot i Europeiska rådet och ni känner till Europeiska rådet mycket väl. Europeiska rådet är verkligen en
mycket viktig institution, men den kan inte mikrohantera den ekonomiska politiken. Det vore ett fundamentalt
misstag.

Det skulle inte bara strida mot andemeningen i fördragen, utan skulle även vara ett fundamentalt misstag.
Europeiska rådet ger förstås styrning och drivkraft – det fastställs i artikel 16 i fördraget – men efteråt är det
upp till de olika institutionerna, till kommissionen inom räckvidden för dess befogenheter, och även till
rådet inom dess olika grupper att bevisa att politiken genomförs.

Jag vill gärna berätta för er att kommissionen är fast besluten att spela en fullständig roll i övervakningen av
hela processen för EU 2020-strategin. Vi räknar nu med att medlemsstaterna stöder strategin. Jag är
uppmuntrad av de diskussioner som har ägt rum så här långt. Jag förväntar även stöd från Europaparlamentet.
Jag är mycket uppmuntrad över de ståndpunkter som parlamentet har intagit och jag kan berätta för er att
kommissionen är redo att spela sin roll fullt ut.

Avslutningsvis vill jag uppriktigt tacka er för den mycket tydliga ståndpunkt som de fyra politiska
huvudgrupperna i parlamentet antog under presskonferensen, där gemenskapsmetoden försvarades och
andemeningen i Lissabonfördraget respekterades.

Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman, José Manuel Barroso! Jag vill gärna byta ämne
till Mexikanska golfen. Deepwater Horizon är ett namn som jag antar att människor över hela världen just
nu förknippar med tillväxtens begränsningar, den ödeläggande oljeanvändningens begränsningar samt
människans och teknikens begränsningar. I det här sammanhanget skulle jag vilja veta hur kommissionen
– av försiktighetsskäl – planerar att förbjuda den planerade olje- och gasproduktionen i norra Nordsjön och
Arktis i de områden där EU bär ansvaret. Det är något man fortfarande kan fatta beslut om.

För det andra vill jag veta om ni i själva verket anser att de regler vi har i EU om olje- och gasproduktion
kommer att skydda oss från att upprepa sådana katastrofer i områden som vi bär ansvaret för.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Vi vet ännu inte varför olyckan i USA inträffade,
eftersom undersökningarna pågår fortfarande. Det är viktigt att veta om orsakerna främst var av teknisk
natur eller om de berodde på brister i regelverket eller på branschens överensstämmelse. Därför är det för
tidigt att lägga fram bevis för vad som kan eller skulle kunna hända i Europa.

Oljeprospekteringen i Europa äger inte rum under samma extrema villkor som dem i Mexikanska golfen
och vi måste därför arbeta med möjligheten för en olycka nära våra kuster. Borrteknikerna liknar varandra
även om vattnet är mycket grundare i Nordsjön.

Kommissionen följer utvecklingen noga. Kommissionsledamot Günther Oettinger hade redan sammankallat
ett möte i maj med stora oljebolag som verkar i europeiska vatten för att få en exakt bild av situationen i
Europa och för att få garantier från industrin om de nuvarande säkerhetsnivåerna.

Kommissionen arbetar med medlemsstaterna för att säkerställa robusta förebyggande system och
nödsvarssystem för att skydda EU-medborgarna och miljön.

Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman! Jag vill be er att än en gång säga om ni anser att
direktivet om miljöansvar för olje- och gasproduktion på havsbotten är tillräckligt. Jag vill veta om ni anser
att de icke-enhetliga, relativt låga övre gränserna för ansvarsskyldighet verkligen är det vi behöver mot
bakgrund av golfkatastrofen. Jag vill även veta om ni diskuterar brådskande förbättringar av tekniska
besiktningar på plattformar. Anser ni verkligen att miljö- och klimatvillkoren i Arktis är tillräckligt gynnsamma
för människor och teknik så att vi ska ge oss in i riskerna med oljeproduktion på havsbotten även där? Det
är kanske inte lika djupt som i Mexikanska golfen, men villkoren är tuffa.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Ja, ni har rätt. För det första har vi lagstiftning. Vi
har bindande nya standarder och krav som är tillämpliga på offshoreborrning och oljeproduktionsfaciliteter
i fråga om utrustningsstandarder, arbetarsäkerhet, miljöhållbarhet, förebyggande av nödsituationer samt
beredskap. Dessutom har medlemsstaterna antagit omfattande nationell lagstiftning för att hålla en hög
säkerhetsnivå på offshoreverksamhet i Europa.
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För det andra har vi ett informationssvarssystem som står redo att bekämpa katastrofer orsakade av oljeutsläpp
från tankfartyg eller borr- och produktionsanläggningar. Systemet innehåller verktyg som sköts av Europeiska
sjösäkerhetsbyrån och som betonar förebyggande av miljöförstöring och reaktioner på miljöförstöring.

För det tredje finns unionens civilskyddsmekanism som kan reagera på alla större krissituationer. När det
gäller er konkreta fråga om ansvarsskyldighet riktar sig de flesta europeiska lagar om säkerhet och miljö inte
till särskilda branscher, utan vi kan se att denna lagstiftning kan tillämpas på alla relevanta ekonomiska
sektorer. EU-lagstiftningen innehåller lägsta säkerhetsstandarder som varje medlemsstat måste sträva efter
att uppfylla i sin lagstiftning. Det överensstämmer med subsidiaritetsprincipen.

Timothy Kirkhope, för ECR-gruppen. – (EN) Kan jag bara för en stund återgå till relationerna mellan EU och
USA. Jag vill framföra att jag och min grupp – min grupp är en stor grupp i det här sammanhanget – är
mycket nöjda med att höra om framstegen med Swift-avtalet som vi har varit mycket engagerade i.

Kan jag be José Manuel Barroso att kanske tala om för oss vilka nyttiga lärdomar kommissionen har dragit
när det gäller Swift-avtalet som kan användas framgångsrikt och med fördel när vi handlägger de mycket
viktiga PNR-avtalen som kräver vår uppmärksamhet nu först med USA, men sedan även med Kanada och
Australien?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Det är troligtvis för tidigt att dra alla lärdomar nu,
eftersom vi inte har avslutat processen ännu.

Jag ser fram emot att avsluta processen i samstämmighet med Europaparlamentet, eftersom vi inte kan
leverera utan ert stöd. Det är uppriktigt sagt viktigt.

Det finns två grundläggande frågor här.

Den ena handlar om säkerheten i fråga om grundläggande rättigheter och dataskydd. Vi är kopplade till den
och vi anser att detta avtal i dess nuvarande form svarar mot den oro som parlamentet framförde efter sin
första omröstning.

Det finns även en annan mer allmän fråga som ni tog upp och det tackar jag er för. Det är betydelsen av
relationerna med USA. USA är en av våra viktigaste partner, om inte den viktigaste, och jag anser att vi även
bör försöka nå ett avtal politiskt.

Vicepresident Joe Biden var här och framförde på ett, låt oss säga, passionerat sätt vikten av transatlantiska
relationer även på det här området. Kommissionen skulle inte rekommendera omröstningen om vi inte var
övertygade om att det var för EU-medborgarnas bästa. Det vill jag understryka. Det handlar om vår säkerhet
också. Samtidigt vill vi ha den som en signal för vårt engagemang kring det som är en mycket viktig relation
med vår viktigaste partner.

Timothy Kirkhope, för ECR-gruppen. – (EN) Det håller jag helt med om. Jag anser att Europaparlamentets
hantering av detta, framför allt på sista tiden, har varit ett bra demokratiskt exempel för alla. Mitt tillägg
handlar om frågan om att dela bördan kring kampen mot terrorismen mellan USA och EU. Anser ni att de
avtal vi har diskuterat lägger en för stor börda på USA i stället för att låta oss ta över bördan eller dela
ansvarigheterna och resurserna när det gäller kampen mot terrorism?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Jag anser att det är en viktig fråga. Under vårt samtal
med amerikanerna talade de i själva verket om för oss att de vill stödja oss om vi vill inrätta ett liknande
system på EU-nivå. Det är ett beslut vi måste ta här i Europa.

Genom detta avtal godkänner vi att vissa uppgifter tillhandahålls enligt stränga villkor till amerikanska
myndigheter, men vi kan även tänka på vad vi kan göra bättre själva. Amerikanerna berättade för oss att de
gärna ville hjälpa oss tekniskt, eftersom de har fler investeringar på det området än vi har. Jag tror att det kan
vara något för framtiden, för jag tror att vi alla måste bidra i kampen mot terrorism. Det vore ett stort misstag
att tro att kampen mot terrorism är ett amerikanskt ansvar och att vi bara ska stödja dem. Det är ett gemensamt
ansvar att bekämpa terrorism och att skydda säkerheten för alla våra medborgare.

Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen. – (DE) Herr talman! I dag har Europaparlamentet godkänt Michael
Cashmans betänkande om genomförande av millennieutvecklingsmålen. Ett av våra främsta budskap till
kommissionen, till er, är att vi självklart vill göra allt vi kan för att slå ihop alla EU:s resurser för att kunna
genomföra millennieutvecklingsmålen senast år 2015.
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Än så länge har dock EU och dess medlemsstater inte fullgjort sina skyldigheter. Det finns för närvarande
ett underskott på 20 miljarder euro i de åtaganden som gjorts bara för att uppnå millennieutvecklingsmålen.
Jag vill därför veta vad ni kommer att göra – och framför allt i fråga om det kommande rådsmötet – för att
påminna medlemsstaterna om deras åtaganden och att utöva påtryckningar på EU för att tillhandahålla en
tydlig, slutlig bild vid FN-konferensen i september och inte tillåta de enskilda medlemsstaterna att gång på
gång dra sig undan sitt ansvar med anledning av den växande krisen när en miljard människor just nu lever
i fattigdom och hungersnöd.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Herr talman! Jag instämmer fullt och fast i den oro
frågan ger upphov till. Det finns faktiskt nu en risk för att vissa åtaganden inte beaktas i några medlemsstater
på grund av budgetåtstramningar.

Kommissionen hade ett möte för några dagar sedan i Addis Abeba med Afrikanska unionens kommission,
och en av de frågor som våra partner i Afrika ställde var att de ibland kände att deras åtaganden inte beaktades.
Det handlar alltså om trovärdighet och ansvarighet även från vår sida.

Kommissionen kommer helt bestämt att försvara det faktum att vi ska fullfölja våra åtaganden. Det gäller
exempelvis åtagandena om snabbstartsfinansiering för kampen mot klimatförändringarna. Jag kommer att
gå på högnivåmötet i New York. I dag fick jag ett brev från generalsekreterare Ban Ki-moon, där han betonar
vikten av denna agenda och vi delar fullt ut hans oro.

Jag kommer inte bara att ta upp frågan i Europeiska rådet den här veckan, utan även i G20:s och G8:s
uppsökande möten veckan därpå i Kanada. Vi är mycket engagerade i det här.

Jag deltog i G8-mötet i Gleneagles för många år sedan och faktum är att de mest utvecklade länderna ännu
inte har fullgjort alla sina åtaganden.

Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen. – (DE) Herr talman! Jag tvivlar inte det minsta på att kommissionen
under de gångna åren upprepade gånger har tagit fram initiativ som handlar om just dessa frågor inom
utvecklingspolitiken. För mig är frågan vad man har gjort inom kommissionen för att skapa strukturer,
resurser och villkor för genomförandet av exempelvis tolvpunktsplanen som har utarbetats av kommissionen
och särskilt av kommissionsledamot Andris Piebalgs. Med andra ord, vad gör kommissionen själv för att
skapa villkoren för en konsekvent politik? Varför spelar sådana allvarliga frågor som kampen om att genomföra
millennieutvecklingsmålen ingen roll i EU 2020-strategin?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Kommissionen gör sin del genom
gemenskapsbudgeten. Vi har i själva verket vid flera tillfällen föreslagit ytterligare finansiering till
medlemsstaterna. Jag kommer till exempel ihåg att jag vid G8-mötet i Japan föreslog att ta ytterligare en
miljard euro från de oanvända pengarna för att bistå jordbruksutvecklingen i Afrika och i andra
utvecklingsdelar i världen.

För att fullgöra alla åtaganden för EU:s del måste det mesta komma från nationella budgetar. Inom den
nuvarande ramen med det nuvarande budgetplanen kan vi inte vara mycket mer flexibla. Vad vi gör är alltså
att tala med medlemsstaterna, så att vi kan leverera våra tidigare åtaganden.

Niki Tzavela, för EFD-gruppen. – (EL) Herr talman! Jag vill fortsätta med en fråga om tillväxt mot bakgrund
av rådsmötet på torsdag. Den nuvarande ekonomiska krisen och den hotande konjunkturnedgången i Europa
måste hanteras främst genom att öka investeringarna. Ett grundläggande orosmoment är därför att garantera
de finansiella resurserna.

Min fråga är: överväger ni som politisk ledare för den ekonomiska utvecklingen i Europa och för kommissionen
som organ att utreda möjligheten att utfärda europeiska obligationer för att finansiera större europeiska
utvecklingsinvesteringar, såsom alleuropeiska höghastighetsmotorvägar, europeisk forskning om
klimatförändringarna, e-hälsovård, ett alleuropeiskt navigationssystem eller större investeringar i energi,
såsom LNG-terminaler i Europa–Medelhavsområdet, med andra ord större alleuropeiska investeringsprojekt
som kan finansieras genom att utfärda obligationer?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Vi hoppas att dessa frågor kommer att tas upp under
de kommande budgetplanerna. Redan i EU 2020-strategin gör vi allt som har med dessa sammanlänkningar
att göra till en prioritering för kommande finansiering på EU-nivå, antingen det är på energiområdet,
transportområdet eller i andra former av immateriella förbindelser såsom den digitala agendan.
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Detta är verkligen en av de sektorer där vi anser att det finns mervärde, där en euro som läggs på EU-nivå
gör mer nytta än en som läggs på nationell nivå, eftersom det finns en europeisk grund för den här sortens
investeringar.

Hur det ska finansieras måste förstås diskuteras med medlemsstaterna. Detta är en mycket svår tid att diskutera
budgetar med våra medlemsstater, men vi anser att vi har goda skäl för starkare sammanlänkningar på
EU-nivå.

Niki Tzavela, för EFD-gruppen. – (EL) Herr talman! Jag tror inte att jag fick något svar på min fråga. Anser
ni att vi kan hantera risken för konjunkturnedgång med en omedelbar alleuropeiskt samordnad åtgärd genom
att utfärda europeiska obligationer?

Glöm inte att vi har att göra med en enormt konkurrenskraftig global marknad i Indien, Kina och USA.
Kommer EU att svara med större investeringar på en alleuropeisk skala? Kommer euroobligationer att spela
en roll genom att finansiera dessa investeringar? Vad hade ni tänkt er?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Ärligt talat anser jag inte att det finns en sådan
öppenhet bland alla medlemsstater att vi kan överväga euroobligationer för den här typen av utgifter. Nyligen
godkände vi ett mycket viktigt och ambitiöst program om en mekanism eller facilitet för att hjälpa länder
med skuldproblem. Det är i själva verket ett slags obligation som medlemsstaterna tar till finansmarknader,
så jag tror att det kommer att vara extremt svårt att avtala med medlemsstaterna om euroobligationer nu
för den här typen av projekt. Icke desto mindre anser jag att det finns vissa möjligheter att använda andra
mekanismer. I mitt program talade jag exempelvis om att ha vissa offentligprivata partnerskap. Jag talade
om att engagera Europeiska investeringsbanken på ett bättre sätt. Vi undersöker mycket öppet alla möjligheter
för att finansiera dessa mycket viktiga projekt. Men om ni vill ha ett ärligt svar är det att det vore svårt, om
inte omöjligt att få euroobligationer för ett sådant specifikt ändamål.

Diane Dodds (NI). – (EN) José Manuel Barroso! Ni har försvarat Nordirland och de viktiga framsteg som
har gjorts för att skapa en stabil och fredlig framtid för vårt folk. I er arbetsgruppsrapport visade ni ert stöd
och kommissionens stöd för den lokalt överflyttade förvaltningen och för det arbete som görs för att säkra
en fredlig och blomstrande framtid för folket i Nordirland.

I dessa ekonomiskt turbulenta tider är livsmedelsindustrin i Nordirland en av ekonomins viktigaste sektorer.
Detta mycket viktiga arbete kan drabbas av de föreslagna straffen för påstådda brott mot systemet med samlat
gårdsstöd som har identifierats av kommissionens revisorer.

Håller ni med om att de föreslagna straffen från departementet för jordbruk och landsbygdsutveckling i
Nordirland för brott mot systemet med samlat gårdsstöd mellan 2004 och 2006 är oproportionerligt i
förhållande till systemets faktiska risk? Kommer ni och generaldirektoratet för jordbruk och
landsbygdsutveckling att gå med på att en gång till titta på förslaget om ett femprocentigt enhetligt ogillande,
under förutsättning att departementet vidtar stödåtgärder för att se till att systemen är korrekta och att
pengarna redan har ersatts i förhållande till de ursprungliga kraven?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Tack för kommentarerna om det stöd kommissionen
har gett Nordirland. Vi är faktiskt mycket nöjda med och stöder utvecklingen i Nordirland. Kommissionen
har investerat mycket i den här processen. Jag kommer också ihåg mitt besök i Nordirland och kommer även
att göra det framöver.

Jag är medveten om frågan ni har ställt om systemet med samlat gårdsstöd. Kommissionsledamot Dacian
Cioloş har angett huvuddragen i vår ståndpunkt om detta, men jag vill påpeka mycket tydligt att avslutningen
av räkenskaperna är ett administrativt förfarande. Den aktuella medlemsstaten får möjlighet att framföra sin
åsikt, men processens oberoende är helt avgörande.

Kommissionen har ingen handlingsfrihet på justeringsnivån som följer etablerade principer för att garantera
likabehandling för alla medlemsstater. Jag är säker på att ni alla här i parlamentet samtycker till behovet av
att fullt ut respektera våra bestämmelser om ansvarighet. Det är mycket viktigt. I går hade jag ett mycket
intressant möte under flera timmar med kommissionen och revisionsrätten, och jag vill berätta att samtidigt
som vi stöder Nordirland väldigt mycket måste vi strikt respektera alla bestämmelser om ansvarighet.

Diane Dodds (NI). – (EN) Jag vill utnyttja er tid till en kompletterande fråga om detta.

Det finns viss oro i Nordirland om att den faktiska korrigeringstakten har påförts i liten utsträckning vid
sporadiska inspektioner.

15-06-2010Europaparlamentets överläggningarSV98



Jag vore tacksam om ni kunde se till att kommissionen utför en lämplig utvärdering av de förfaranden som
nu används för att se till att systemet förvaltas på rätt sätt.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Jag kan självklart ge er alla garantier från
kommissionens sida om att vi ska försöka se till att systemet förvaltas korrekt.

Men åter igen är avslutningen av räkenskaperna en utredning på eget initiativ som omfattar flera steg för att
garantera medlemsstaternas rätt till försvar liksom möjlighet till förlikning av ett oberoende organ. Och nu
måste vi engagera oss i detta på ett allvarligt, objektivt sätt.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Herr talman! José Manuel Barroso, ni har just gjort ett tydligt
uttalande. Europeiska kommissionen är EU:s ekonomiska ledning. I tider då vi försöker stärka den ekonomiska
styrningen behöver vi se mer av gemenskapsmetoden. Vi står sida vid sida med er, men i rådets kretsar finns
det tankar om att förflyttas mot den mellanstatliga metoden som omfattar stabilitets- och tillväxtpakten.

Vilka är de avgörande faktorerna som har med arbetsgruppen och dess resultat att göra som ni anser bör
inkluderas i dessa slutsatser för att uppnå starkare ekonomisk styrning och en starkare stabilitets- och
tillväxtpakt med gemenskapsmetoden? Kan ni specificera några av dessa faktorer? Det vore också mycket
användbart för en allmän debatt.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Arbetsgruppen skapades med ett specifikt syfte för
att stödja Grekland och som ni vet deltar kommissionen i arbetsgruppen på ett helt konstruktivt och lojalt
sätt. Arbetsgruppen inrättades av Europeiska rådets ordförande i samarbete med kommissionen.
Kommissionen deltar i arbetsgruppen och jag är glad över det sätt som arbetet framskrider på i arbetsgruppen.
Det finns ett samförstånd kring åtgärder mot ekonomisk samordning i Europa och de flesta åtgärderna
överensstämmer helt med förslagen i vårt meddelande från den 12 maj. Jag vill hävda att arbetsgruppen
utför en viktig uppgift, eftersom den har hanterat viktiga frågor som genomförandet av stabilitets- och
tillväxtpakten och den europeiska terminen. Jag ser fram emot rapporten från Europeiska rådets ordförande
till Europeiska rådet på torsdag. Kommissionen kommer förstås inte att frånsäga sig rätten till initiativ och
kommer att lägga fram ytterligare förslag som också bygger på det samförstånd som skapas i arbetsgruppen.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Vi vet hur svår den ekonomiska situationen är för vissa
medlemsstater och vilka följder det har för medborgarnas känslor, och inte bara i dessa länder, och för de
beslut som fattas av individuella regeringar.

José Manuel Barroso, ni talade för länge sedan om nödvändigheten av att försvara enigheten i EU och om
att bevara EU-integrationen inom ramen för 27 medlemsstater. Jag skulle vilja fråga och få reda på hur ni
har för avsikt att försvara detta mål i en situation då påtryckningarna om att ta fram nya metoder ökar, såsom
tanken om att skapa ett europeiskt ekonomiskt kontor som skulle leda till närmare ekonomisk samordning
på euroområdet. Vilka garantier kan ni ge oss att länder som med avsevärda insatser överbryggar klyftan när
det gäller utveckling, inte kommer att förvisas till EU:s andra division?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) För det första har jag flera gånger i parlamentet och
vid andra tillfällen konstaterat att vi motsätter oss all form av konkurrerande eller parallella divisioner bland
institutionerna inom EU.

Vi har en union, EU, med våra institutioner, med 27 medlemsstater i dag och vi respekterar självklart fördragen
fullt ut.

Vi kan inom den nuvarande ramen göra mer som rör ekonomisk samordning och klarering. Vi har nämligen
artikel 121 i fördraget som tydligt konstaterar att medlemsstaternas ekonomiska politik är en fråga av
gemensamt intresse. Vilken medlemsstat har engagemang i andra medlemsstater. Artikel 121 är en
underförstådd uppmaning om samarbete med medlemsstaterna. Vi har artikel 126 som specifikt hanterar
budgetpolitik och artikel 136 som gör det möjligt för kommissionen att vidta initiativ för att stärka
samordningen både inom euroområdet och inom den generella gemenskapsramen.

Det är viktigt att man förstår den här frågan. Vi kan lägga fram förslag för euroområdet, men alltid inom
ramen för EU. Euroområdet är inte separerat från resten av EU. Jag anser att det är mycket viktigt för unionens
framgång att det verkligen bygger på solidaritetsprincipen.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Min mening om kommissionens
och arbetsgruppens arbete under de senaste månaderna skiljer sig alltid från José Manuel Barrosos uppfattning.
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Jag har en mycket tydlig känsla – och ni får gärna bevisa att jag har fel – av att tanken om
återhämtningsprocessen och om de nödvändiga åtstramningsåtgärderna som jag också anser är helt avgörande
mycket tydligt har vunnit terräng, även i media, men tanken om tillväxt och utveckling, å andra sidan, har
minskat avsevärt. Stabilitets- och tillväxtpakten riskerar att bara bli en stabilitetspakt. Om den inte blir det
genom sina avsikter, så blir den det åtminstone genom de tillkännagivna åtgärderna.

Jag anser att det är viktigt att vi i stället för att genomföra åtgärder som kan främja tillväxt börjar med att
skapa euroobligationer. Jag skulle vilja veta om oron för tillväxten verkligen är en fundamental oro för
arbetsgruppen, men än hellre om det är en fundamental oro för kommissionen.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Arbetsgruppen arbetar med ekonomisk styrning
och när jag tidigare uttryckte min generella nöjdhet med arbetet så här långt hänvisade jag till det. Tillväxt
är förstås en separat fråga nu. Tillväxt är den viktigaste frågan för EU:s ekonomi. Utan tillväxt kan vi inte ge
våra medborgare det de förväntar sig. Vi kommer inte att kunna bevara vår sociala marknadsekonomi. Våra
medborgare kommer inte att kunna förverkliga sin fulla potential.

Detta är målet för EU 2020-strategin – tillväxt, tillväxt och tillväxt. Inte vilken tillväxt som helst, utan intelligent
tillväxt, hållbar tillväxt och inkluderande tillväxt. Vi tror förstås att vi för att få tillväxt behöver förtroende,
och om inte förtroendet återvänder till de finansiella marknaderna i Europa kommer vi inte att kunna uppnå
det högre målet om tillväxt och återställa den tillväxtpotential vi hade före krisen. Det är därför budgetmässig
konsolidering är så viktig och det är därför reformer är så viktiga, inte som ett syfte i sig, utan som ett medel
för att uppnå högre tillväxtnivåer för att öka tillväxtpotentialen i Europa.

Syed Kamall (ECR). – (EN) Jag tror att vi alla är överens om behovet av en sund ekonomisk styrning. Men
vi måste vara ärliga kring det som händer. Det vi har sett är ett skriande förakt mot stabilitets- och
tillväxtpaktens bestämmelser i det vi kan kalla, förmodligen ganska eufemistiskt, verksamhet utanför
balansräkningen och finansieringslösningar.

Jag är säker på att vi alla kan samtycka till att EU-medlemsstaterna måste följa principerna om en sund
monetär politik, budgetansvar och ärlig bokföring. Men ser ni detta som en möjlighet för EU att återfå makten
över medlemsstaternas budgetar eller kommer ni att hantera de verkliga problemen i länder som har fifflat
med bokföringen och samlat ihop massiva budgetunderskott i stället för att försöka öka makten över
medlemsstaternas budgetar?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Uppriktigt sagt betraktar jag inte denna punkt som
en kamp om behörighet eller ökad makt. Det är inte problemet. Det vi nu helt klart står inför – artikel 120
i fördraget – är en situation då den ekonomiska politiken i en medlemsstat inte bara är ett nationellt problem.
Under denna kris har vi sett att de beslut som har fattats av ett land har en mycket direkt spridningseffekt på
andra länder. Därför är det förnuftigt att medlemsstaterna, när de förbereder sin budget, vet vad även andra
gör, eftersom andras beslut kommer att inverka på de beslut de själva fattar.

Jag betonar att vi inte alls vill blanda oss i våra nationella parlaments suveräna befogenheter. Det är mycket
viktigt att detta respekteras, men det är vettigt att vi, när vi diskuterar den ekonomiska politiken för EU –
och vi har sett hur beroende vi är av varandra – är medvetna om de andra ekonomiernas huvudavsikter.
Detta är den rätta utgångspunkten. Vilket är mervärdet med att vara tillsammans? Detta är den förnuftiga
linje som kommissionen föreslår och vi anser att ett samförstånd nu framkommer enligt dessa linjer.

Enikő Győri (PPE). – (HU) Mina damer och herrar! Under den pågående krisen har det visat sig att unionen
inte har någon tid att förlora. Omedelbar handling krävs när det gäller frågor om den ekonomiska politiken.
Vi behöver gemensamma åtgärder inom tre områden: ekonomisk styrning, långsiktig tillväxtstrategi och en
reform av de finansiella tjänsterna. Dessutom bör detta ske på ett sätt som gör att vi inte glömmer att integrera
den beprövade och testade gemenskapspolitiken, till exempel den gemensamma jordbrukspolitiken eller
sammanhållningspolitiken. Detta beror på att EU knappast kan vara framgångsrikt i världen utan inre
sammanhållning och en säker livsmedelsproduktion.

Jag frågar därför kommissionens ordförande om han avser att harmonisera EU 2020-strategin med den
befintliga gemenskapspolitiken. Jag vill fråga er, som är väktaren av gemenskapsstrategin, vilket jag i hög
grad respekterar er för, om ni inom de tre ovan nämnda områdena för EU-politiken önskar bevara principen
att alla förändringar endast kan genomföras genom att behandla EU som en enda enhet och genom att ta
hänsyn till de intressen som gäller stater utanför euroområdet och att se till att EU:s inre sammanhållning
inte berörs.
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José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Ni har helt rätt när ni betonar det jag har kallat
helhetsperspektivet för den ekonomiska politiken. Det är ett misstag och jag tror att medlemsstaterna nu är
väl medvetna om det.

När vi talar om den ekonomiska politiken i EU handlar det om tillväxt, om man bara tänker på stabilitets-
och tillväxtpakten eller bara på reformen av de finansiella tjänsterna. För att få en hållbar tillväxt måste vi
naturligtvis ha en sund ekonomisk styrning i EU, vi måste respektera stabilitets- och tillväxtpakten och vi
behöver trovärdigheten med sunda offentliga finanser, men vi behöver också nya föreskrifter för tillsynen
av finansmarknaden och vi behöver investera i vår tillväxtpotential. Detta är exakt vad EU 2020-strategin
handlar om. Den handlar om reformer. Därför insisterar jag på att vi behöver skattemässig konsolidering
och strukturreformer.

Naturligtvis måste vi föra den ekonomiska politik som är så viktig för oss i EU, nämligen när det gäller
ekonomisk och social sammanhållning – inte bara för 16 – eller 17 länder, eftersom jag hoppas att Estland
inom kort kommer att ansluta sig till euroområdet – utan för alla de 27 medlemsstaterna.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Herr talman, herr Barroso! Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande,
vill använda arbetsgruppen för att snabbt skapa nya regler för euron i syfte att ta EU ut ur den nuvarande
eurokrisen.

Herr kommissionsordförande! Ni har redan flera gånger nämnt artikel 121. Ni talar med rätta om ömsesidigt
beroende och om att den ekonomiska politiken naturligtvis inte bara berör enskilda medlemsstater. Jag vill
ställa följande fråga till er, herr Barroso: I vilken utsträckning förbereder arbetsgruppen eventuella sanktioner
mot stater som upprepade gånger bryter mot budgetbestämmelserna? Kan kommissionen tänka sig att dra
tillbaka EU-bidrag eller strukturfonder? Vad anser kommissionen om att, som en möjlig sanktion, tillfälligt
dra tillbaka rösträtten? Slutligen, vilken är kommissionens ståndpunkt när det gäller kravet på en enhetlig
insolvensbestämmelse för insolventa medlemsstater?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Ni har tagit upp många frågor. Först och främst, vad
vi gör nu i arbetsgruppen och även i kommissionen – detta har redan nämnts i ett meddelande den 12 maj
– är att undersöka möjligheten att förstärka stabilitets- och tillväxtpakten, inklusive genom att bredda
arsenalen av incitament för efterlevnad, som jag föredrar att kalla det.

Jag anser att det är vettigt att ha dessa incitament för efterlevnad – vissa talar om sanktioner – eftersom vi
behöver den trovärdighet dessa instrument innebär för att se till att stabilitets- och tillväxtpakten respekteras.
Som vi har sett var problemet att vissa medlemsstater inte respekterade det fördrag som de själva hade antagit
och ratificerat.

Hur kan vi göra detta? Vi vill göra det på ett rättvist sätt, inte bara genom att straffa de länder som är med i
Sammanhållningsfonden. Därför söker vi efter sätt att genomföra dessa incitament för efterlevnad, oberoende
av om dessa länder är sammanhållningsländer eller inte. Dessa incitament för efterlevnad kan förstärkas på
flera sätt, till exempel mer uppströms, inklusive att använda dem i den preventiva delen av pakten, eller mer
konsekvent, exempelvis med en förhöjd grad av automaticitet. Vi undersöker flera sätt och kommissionen
kommer att lägga fram några lagstiftningsförslag om detta.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Herr talman, herr Barroso! Jag skulle vilja höra er tala om
arbetslösheten när ni specificerar målsättningarna för arbetsgruppen om ekonomisk styrning, eftersom ni
vid många tillfällen har talat om strategin som en strategi för en intelligent, hållbar tillväxt som gäller alla.

Den bör dessutom framför allt omfatta de mer än 20 miljoner EU-medborgare som känner sig utestängda,
därför att de står utanför arbetsmarknaden på grund av den brutala krisen. Det finns över 20 miljoner
arbetslösa som vill ha ett klargörande när vi säger till dem att ekonomisk styrning, stabilitet och tillsyn – det
ekonomiska och finansiella tillsynspaketet – kommer att återspeglas genom en strategi som direkt syftar till
att få alla de människor som personligen har påverkats av krisen tillbaka i arbete, med ambitioner om ökad
produktivitet och, som en följd av detta, ökad konkurrenskraft.

Framför allt vill jag höra er säga hur det kommer att visa sig genom deltagandet av de EU-medlemsstater
som kommer att vara delaktiga i denna möjlighet, som inte får slösas bort, och som måste vara väsentlig för
utformandet av nya regler för global ekonomisk styrning vid det kommande G20-toppmötet i Toronto.

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (PT) Jag anser att Juan Fernando López Aguilar sade något
mycket viktigt. Vi måste anlägga en helhetssyn på allt detta. Vi kan inte bara se på vissa regler för styrning
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som gäller stabilitets- och tillväxtpakten. Vi måste också undersöka vad vi kan göra för tillväxten inom EU,
framför allt för att se till att tillväxten är hållbar och att den gäller alla.

Vid många tillfällen har vi sagt att vi inte vill att de svagaste ska bära kostnaderna för detta ändringsförslag,
denna justering. De orsakade inte krisen. Av denna anledning anser vi att det måste finnas en bättre fördelning
av uppoffringen och även, som Juan Fernando López Aguilar har sagt, en yttre dimension. Därför ska vi bege
oss till G20-toppmötet beslutna att föreslå mekanismer för finanssektorns bidrag till reaktionen på krisen,
samtidigt som vi också försöker stärka en gemensam europeisk ståndpunkt på världsarenan, framför allt
inom G20.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) När det gäller EU 2020-strategin, en ny EU-strategi för att främja
sysselsättning och ekonomisk tillväxt, ingår det i dess huvudsyften som den 25 och 26 mars i år godkändes
av Europeiska rådet också sådant som handlar om att förbättra villkoren för forskning och utveckling, framför
allt så att de sammanlagda nivåerna för offentliga och privata investeringar inom denna sektor kan uppgå
till 3 procent av BNP. Det har också nämnts att kommissionen kommer att utforma en indikator som ska
återspegla graden av forskning, utveckling och innovation.

Min fråga är: Vilken metod kommer ni att använda för att utforma denna indikator, och har en tidtabell för
samrådet redan fastställts?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Ni har rätt. Vi har hänvisat till de tre procenten, men
vi har inte bara nämnt forskning och utveckling utan också principen om innovation, eftersom det inte bara
är en fråga om grundforskning utan om hur forskning överförs till ekonomisk verksamhet. Hur kan man
genom forskning åstadkomma mer tillväxt och mer sysselsättning? Som ni vet finns det ingen väletablerad
indikator för innovation, vilket är en teknisk fråga där vissa experter skiljer sig åt.

Jag har till exempel personligen diskuterat detta med OECD. Generalsekreteraren för OECD och några av
hans experter kom nyligen till Bryssel och vi samarbetar med dem och andra för att få en innovationsindikator
som forskningsvärlden och de som utformar gemenskapspolitiken kan enas om. Detta är vad vi gör, och vi
vill verkligen göra det genom offentligt samråd. Därför välkomnar vi alla bidrag till detta. Det är en mycket
teknisk fråga men jag anser att det är av avgörande betydelse att vi utvecklar bättre innovationsindikatorer.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Herr talman! Vi vet att den allt allvarligare ekonomiska och sociala
situationen är en viktig fråga för många av EU:s medlemsstater. Den ekonomiska tillväxten är fortfarande
mycket svag och den räcker inte för att minska arbetslösheten och skapa de arbetstillfällen som EU behöver.

Å andra sidan går de åtgärder som har vidtagits, framför allt den stränga politiken för efterlevandet av
stabilitetspakten och dess kriterier, inte bara tvärs emot behovet att skapa arbetstillfällen och ekonomisk
tillväxt. Genom dem förvärras också de sociala skillnaderna och fattigdomen. Under själva det europeiska
året för bekämpning av fattigdom och social utestängning ser vi en situation då utestängningen, fattigdomen
och arbetslösheten ökar.

Därför undrar jag om ni inte anser att det finns ett brådskande behov av att, inom dessa makroekonomiska
politikområden prioritera social hållbarhet, snarare än att fortsätta att betona finansiell hållbarhet, vilket
undergräver själva den sociala hållbarheten? Anser ni inte att det är dags att ompröva stabilitets- och
tillväxtpakten och dess irrationella kriterier och att prioritera sysselsättningen och kampen för social
integration?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (PT) Jag anser att vi inte kan ha social hållbarhet utan
finansiell hållbarhet. Utan finansiell hållbarhet finns det inget förtroende. Utan förtroende finns det inga
investeringar och utan investeringar finns det inga arbetstillfällen. Därför bör ni inte opponera er mot en
stabil och sund makroekonomisk politik och omsorgen om de fattiga och mest sårbara.

När det gäller fattigdomen gjorde vi själva bekämpandet av fattigdomen och kampen för social integrering
till en av målsättningarna för EU 2020-strategin tillsammans med några konkreta mål och jag håller med
om att det nu är större risk för fattigdom i våra samhällen. Vi ser nya fattigdomsfenomen som är mycket
oroande. Därför måste regeringarna undersöka hur de kan reagera på denna fråga som en del av sina
prioriteringar, men jag måste upprepa att lösningen inte kan ligga i budgetolydnad, därför att om detta är
lösningen kommer vi troligen att se situationen förvärras i vissa länder, och i förlängningen, situationen för
de mest sårbara i dessa länder.
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John Bufton (EFD). – (EN) Jag undrar om ni kan tala om för mig vem som egentligen tjänar på det grekiska
räddningspaketet? Är det grekerna själva eller Greklands rikaste privatbankir, Spiro Latsis, som äger 40
procent av aktierna i Greklands tredje största bank, European Financial Group EFG SA?

Kan er vänskap med Spiro Latsis eventuellt innebära en intressekonflikt?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) Det paket som har lagts fram av Grekland och
EU-institutionerna är till gagn för det grekiska folket och för den övergripande EU-ekonomin. Om detta inte
var fallet skulle det inte ha godkänts av de 27 medlemsstaterna. När det gäller er förtäckta beskyllning anser
jag verkligen att den inte förtjänar något svar.

Georgios Papastamkos (PPE). – (EL) Herr talman! Det verkar som om de tyska och franska regeringarna
håller med om att EU inte behöver några nya institutioner. Åtminstone verkar det som om Angela Merkel
och Nicolas Sarkozy sade detta förra veckan. Emellertid förefaller det – som vi redan har hört – som om vi
håller på att få ett nytt ändringsförslag till stabilitetspakten, som innebär att sanktioner kommer att införas,
till exempel tillbakadragande av rösträtten, mot medlemsstater som inte tillämpar någon disciplin inom
finanssektorn.

Min fråga är mycket enkel: Anser ni att problemet med styrning i EU kan hanteras med och begränsas till
disciplinfrågor när det gäller finansiell justering? Eller att vi mitt under en kris, med det monetära verktyget
på gemenskapsnivå och det finansiella verktyget på nationell nivå, kommer att hamna i en återvändsgränd?

Det finns problem som vi upprepade gånger har betonat. Så sent som i går nedgraderade
kreditvärderingsinstitutet Moody’s, utan något vettigt skäl, än en gång Greklands kreditvärdering. Kommer
den frist ni hänvisade till att ge specifika, påtagliga resultat i framtiden?

José Manuel Barroso, kommissionens ordförande. – (EN) EU-institutionerna, tillsammans med medlemsstaterna,
kommer att göra sitt bästa för att få något som är mer trovärdigt när det gäller genomförandet av stabilitets-
och tillväxtpakten.

Det är helt klart att det fanns problem med medlemsstaternas genomförande och bristande efterlevnad av
de bestämmelser som de själva hade kommit överens om.

Redan nu är vissa begränsningar och till och med sanktioner möjliga enligt de nuvarande fördragen och utan
nya reformer.

I framtiden vill vi att detta ska gälla på ett objektivt sätt. Vi söker efter sätt att förbättra trovärdigheten för
pakten på ett rättvist sätt, så att åtgärderna kan genomföras objektivt, oberoende av landets ställning som
en av de rikaste eller fattigaste medlemsstaterna. Jag anser att vi alla har intresse av ett mer trovärdigt sätt att
genomföra stabilitets- och tillväxtpakten.

Talmannen. – Frågetimmen med Europeiska kommissionens ordförande är härmed avslutad.

12. Kreditvärderingsinstitut (debatt)

Talmannen. Nästa punkt är en debatt om

– en muntlig fråga till kommissionen från Nikolaos Chountis och Jürgen Klute, om kreditvärderingsinstitut
(O-0051/2010 – B7-0302/2010),

– en muntlig fråga till kommissionen från Udo Bullmann för S&D-gruppen, om kreditvärderingsinstitut
(O-0072/2010 – B7-0309/2010),

– en muntlig fråga till kommissionen från Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, om kreditvärderingsinstitut
(O-0077/2010 – B7-0312/2010), och

– en muntlig fråga till kommissionen från Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, om kreditvärderingsinstitut
(O-0078/2010 – B7-0313/2010).

Nikolaos Chountis, frågeställare. – (EL) Herr talman! Dagens debatt i Europaparlamentet gäller den verksamhet
som bedrivs av kreditvärderingsinstitut och den inverkan dessa institut har på den globala ekonomin och
på EU-ekonomin. EU och Europeiska centralbanken har utfärdat förordningar där man beviljar

103Europaparlamentets överläggningarSV15-06-2010



kreditvärderingsinstitut, till exempel Moody’s, SnP och Fitch, rätten att värdera inte bara företag utan också
EU:s medlemsstater.

När krisen bröt ut erkände samma EU-institutioner den mycket negativa roll som spelas av
kreditvärderingsinstitut. Medan man kunde ha väntat sig att Europeiska kommissionen skulle begränsa rollen
för dessa institut uppgraderades i stället deras roll och formaliserades genom en ny förordning i november
2009.

Kreditvärderingsinstitut hade redan börjat nedgradera Greklands kreditvärdering i början av 2009, vilket
ledde till att Grekland betalar dubbelt så mycket ränta som tidigare och har kommit in i en ond cirkel med
nedskrivningar och spekulativa lån. Vi känner alla till slutresultatet. Så sent som i går försökte Moody’s åter
att skapa ett negativt klimat för den grekiska ekonomin och euron med ett påfallande spekulativt ingripande
genom att nedgradera tillståndet för den grekiska ekonomin med 4 punkter, utan någon vettig anledning.

Moody’s är en av de tre privata amerikanska företag som EU officiellt erkänner i syfte att värdera
medlemsstaternas ekonomier, trots att varje ekonom, politiker och institutionell aktör i EU och Förenta
staterna anklagas för att ha ett mycket stort ansvar för den senaste krisen.

För att vara exakt var det detta institut som anklagades av före detta analytiker i den amerikanska kongressen
för att av sina överordnade tvingas ge giftiga värdepapper en positiv värdering. Det är detta institut som av
dussintals företag anklagas för att genom värderingar ha tvingats betala avgifter. Det var detta institut som,
tillsammans med resten av den ”heliga treenigheten”, nämligen SnP och Fitch, tog emot en mängd klagomål
från kommuner, regioner och stater i Förenta staterna som hade lurats att göra investeringar och förlorat
miljontals US-dollar. Det är detta institut som anklagas av ett stort antal försäkringsfonder som förlorade
sina investeringar på grund av felaktiga värderingar. Staten Ohios försäkringsfond förlorade ensam 450
miljoner US-dollar.

Eftersom vi vet allt detta, eftersom det är oacceptabelt för EU-ekonomier att värderas av egennyttiga privata
amerikanska institut, borde denna arbetsuppgift utföras av ett offentligt, demokratiskt kontrollerat institut
som inte har någon anknytning till privata intressen. I stället, herr Barnier, ser vi att kommissionen till och
med i dag förhalar frågan, vilket leder till att spekulationsmaffian fortsätter att tvinga och styra den ekonomiska
politiken på bekostnad av arbetstagarna och EU-medlemsstaternas medborgare.

Jag anser att Europaparlamentet äntligen bör axla sitt ansvar, ingripa och kräva att Europeiska kommissionen
och rådet, efter att ha rådfrågat Europaparlamentet, genast ska lagstifta för att göra slut på denna oacceptabla
situation.

Gianni Pittella, ställföreträdare för frågeställaren. – (IT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer
och herrar! Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet
försöker med denna muntliga fråga uppmärksamma de problem som gäller kreditvärderingsinstitut. Vårt
syfte är att av Europeiska kommissionen få veta vilka de kommande åtgärderna kommer att bli, till att börja
med möjligheten att skapa ett europeiskt kreditvärderingsinstitut, som vi stöder och som enligt vår uppfattning
börjar ta form, delvis mot bakgrund av vad ordförande Barroso själv sade om denna fråga.

Vi måste ge beröm när det är berättigat och erkänna att kreditvärderingsinstitut har uppnått det som är så
gott som omöjligt. De har lyckats spela en avgörande roll både under de allra första skedena av finanskrisen
2008, när Lehman Brothers gick i konkurs, och nu i det andra skedet som inleddes med skuldkrisen i Grekland.

År 2008 nonchalerade de – och i vissa fall till och med främjade – riskerna med giftiga produkter och nu har
de beslutat göra en insats för stabiliteten på marknaderna genom att nedgradera värderingarna av Grekland,
Portugal och Spanien, just när förhandlingarna mellan EU, Internationella valutafonden och den grekiska
regeringen var på gång. Talman Buzek! Det är inget tvivel om saken: Dessa människor är onda!

Jag vill inte skylla allt som har hänt i världen och i EU på kreditvärderingsinstituten. Men att de alltid befinner
sig på brottsplatsen – jag hänvisar till det som hände med Parmalat, Enron, Lehman Brothers – bör få oss att
reagera på ett mer passande och praktiskt sätt än vi reagerar för närvarande, eftersom vi inte gör någonting.

Herr kommissionsledamot! När kommer man att göra en utredning av denna verksamhet och av denna
sektor? Vi samarbetade för en tid sedan med Jean-Paul Gauzès om detta när vi lade fram ett förslag till
förordningen om kreditvärderingsinstitut. Nu behövs det en sektoriell utredning för att få någon klarhet i
den skandalösa, oacceptabla situation då en koncentration och ett oligopol skapas inom denna sektor.
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Låt oss få ett grepp om situationen innan den förvärras och låt oss omsätta våra ord i handling. Förutom att
man behöver inrätta ett offentligt EU-institut bör vi också reflektera över den roll som oberoende
revisionsdomstolar kan spela när det gäller att göra en bedömning av statsskuld och därigenom befria de
privata instituten från ansvaret för dem.

Avslutningsvis har president Sarkozy och förbundskansler Merkel officiellt bett Europeiska kommissionen
att utarbeta några förslag för att stärka konkurrensen på kreditvärderingsmarknaden. Det är synd att det i
Europeiska rådet, där president Sarkozy och förbundskansler Merkel sitter, i själva verket är regeringarna
som försenar godkännandet av det finansiella tillsynspaketet och därigenom hindrar inrättandet av Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), den EU-myndighet som ska ansvara för tillsynen.

Därför, president Sarkozy och förbundskansler Merkel, bör ni sopa rent framför egen dörr innan ni talar om
för ordförande Barroso vad han ska göra.

Jean-Paul Gauzès, frågeställare. – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar!
Kreditvärderingsinstitut var en viktig fråga för parlamentet i slutet av föregående valperiod och jag vill i detta
hänseende betona både kommissionens och parlamentets sätt att reagera genom att anta en förordning om
kreditvärderingsinstitut.

I dag tar vi åter upp denna fråga på grund av de iakttagelser som det har varit möjligt att göra om
kreditvärderingsinstitutens roll under krisen. De kan kritiseras för att de inte såg krisen komma, de kan
kritiseras för sina osäkra värderingar och för sina olägliga beslut, när de tillkännager sina värderingar, framför
allt när de gäller statsskuld.

Trots detta anser jag att vi måste undersöka denna fråga på ett objektivt sätt. För det första är det inte i sig
självt chockerande att kreditvärderingsinstituten värderar produkter som de har lämnat till investerare.
Investerare som investerar, som tillhandahåller fonder, har rätt att försöka upptäcka de risker eller svårigheter
som kan uppkomma, precis som de har rätt att upptäcka vilka värderingar som är bra.

Situationen blir något mer tvetydig när dessa värderingar, i bankernas bestämmelser, används för att bestämma
vilka belopp av egna fonder bankerna måste ha i utbyte mot vissa av sina investeringar. Från denna synpunkt
innebär förordningen från 2009 ingen verklig lösning eftersom tanken var att tillhandahålla både godkännande
och tillsyn av kreditvärderingsinstituten. Därför kan en värdering vara berättigad, men är det berättigat att
utfärda värderingar på det sätt instituten gör?

Jag anser att de texter ni kommer att föreslå – jag betonar att ni just har lagt fram texten om införande av
EU-tillsyn av kreditvärderingsinstitut inom ramen för den nya budgetförordningen – måste göra att det blir
möjligt att hitta en lösning på dessa frågor, framför allt den som gäller konkurrens inom området för
kreditvärderingsinstitut. Jag anser inte att man löser problemen genom att helt enkelt bekräfta inrättandet
av ett EU-institut, även om det är offentligt. Om tanken är att skapa ett institut som utfärdar värderingar på
ett vänligare, mer generöst sätt än de andra kommer det inte att bli till stor nytta.

Jag anser att ytterligare frågor måste ställas om villkoren för institutens sätt att utfärda sina värderingar. Det
finns värderingar av privata företag och det finns värderingar av statsskuld. Jag vill betona värderingarna av
statsskuld. Den myndighet som, på parlamentets begäran, kommer att ansvara för övervakning och tillsyn
av de institut som kommer att verka i EU är Esma, den nya europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten. Jag anser också att de befogenheter som överförs till Esma bör inbegripa möjligheten
att inte bara övervaka instituten på ett effektivt sätt, utan också, när det gäller statsskuld, att tillhandahålla
en möjlighet att övervaka, men inte misstro, kreditvärderingsinstitutens sätt att utfärda värderingar av
statsskuld.

Vi kan inte tillåta att en situation uppkommer – sådana situationer har verkligen uppkommit – då ett institut
15 minuter innan marknaderna stänger nedgraderar ett land, och på detta sätt ger upphov till helt oönskade
följder. Det som måste göras är att genomföra ett preventivt system genom vilket kreditvärderingsinstituten,
om nödvändigt med mycket kort varsel, tvingas informera tillsynsmannen om villkoren för deras avsikter
att utfärda värderingar så att tillsynsmannen kan kontrollera både att standardförfarandena har följts och
framför allt att villkoren för utfärdandet av värderingarna inte på ett negativt sätt kommer att påverka
situationen, framför allt när det gäller statsskuld. Företagsskulder är inte detsamma som statsskuld. Den
måste behandlas på ett annat sätt. Dessutom har vissa människor nämnt revisionsrätten, men sådana
domstolar existerar inte i alla EU-länder, och alla är inte oberoende.

Detta är syftet med våra frågor. Hur kan vi förbättra kreditvärderingsinstitutens verksamhetsmetoder och,
framför allt, informationsspridningen och hur kan vi förbättra konkurrensen?
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ORDFÖRANDESKAP: ROUČEK
Vice talman

Sylvie Goulard (ALDE), frågeställare. – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! Ni kommer från ett
land där rankningar alltid har en tendens att sätta känslor i svallning – jag tänker på Guide Michelins
betygsättning av restauranger. Därför ska vi inte säga att vi är emot rankningar. När allt kommer omkring
leder de också till sund konkurrens och gör det möjligt att belöna olika prestationer.

Således håller jag med om allt det som Jean-Paul Gauzès nyss sade. Det handlar inte om att demonisera
kreditvärderingsinstituten. Däremot handlar det om att granska villkoren för deras verksamhet. I just det
här fallet rör det sig om institut som faktiskt har betydande befogenheter, och därför måste vi noga syna
deras sätt att arbeta.

Jean-Paul Gauzès förekom mig nyss när han sade att det finns en skillnad mellan att värdera privata företag
och att värdera statsskulder. Problemet är dock i båda fallen om metoden är den rätta. Använder man rätt
kriterier för att bedöma vad företag gör eller hur stater hanterar sina skulder? Och är för det andra de potentiella
kopplingarna mellan kreditvärderingsinstitutet och föremålet för värderingen tillräckligt insynsvänliga?

Allt detta förtjänar att granskas och övervakas noga, och vi är tacksamma för att ni går vidare med de förslag
som parlamentet lade fram under förra valperioden, i samband med Jean-Paul Gauzès betänkande.

Jag tycker att det är mycket viktigt att vi fortsätter med det arbete som parlamentet redan har satt i gång här.
Jag delar inställningen att ett europeiskt kreditvärderingsinstitut inte nödvändigtvis har högsta prioritet i
dag. Det viktiga är att vi ser till att övervakningen – som den är utformad och utförs i dag – granskas.

På den punkten vill jag säga några ord om Esma, den myndighet som snart kommer att inrättas. Jag är en av
föredragandena för paketet om finansiell tillsyn, i likhet med Sven Giegold, som finns här i plenisalen och
som är föredragande för Esma. Jag vill rikta en uppmaning till medlemsstaterna – ordförandeskapet är inte
här, men jag vet hur bra ni är på att vidarebefordra meddelanden till det, herr kommissionsledamot, och vi
uppskattar era bemödanden att göra framsteg i den här frågan. Jag anser att medlemsstaterna måste ha en
seriös linje.

Man kan inte å ena sidan göra storstilade uttalanden i media för att man med all rätt är upprörd över
konsekvenserna av vissa beslut som instituten fattar, och å andra sidan sätta käppar i hjulen när det gäller
att inrätta denna nya myndighet, Esma. Vi vill verkligen att den här myndigheten ska ha en tydlig profil, att
den ska ha stora befogenheter på europeisk nivå och i synnerhet att den ska kunna övervaka
kreditvärderingsinstituten. Det blir en av dess uppgifter, och det är en viktig uppgift.

Detta återspeglar också vår önskan att till exempel marknadsinfrastrukturen och avvecklingsorganisationerna
ska övervakas av en europeisk myndighet. Det finns en brist på öppenhet på marknaden, och detta oroar
oss. Vi är inte negativa till konkurrens, långt därifrån. Vi är inte negativa till konkurrens mellan intressenter,
långt därifrån. Enkelt uttryckt måste sättet på vilket deras tjänster granskas följa de regler för insyn och seriöst
uppträdande som kännetecknar alla marknader värda namnet.

Därför uppmanar vi er än en gång att gå vidare, och vi uppmanar staterna att inte sätta hinder i vägen för
inrättandet av Esma och att inte tömma tillsynspaketet på allt innehåll, för om vetorätten utnyttjas kan
resultatet bli att vi till sist inte kan övervaka det som varenda en av oss, här i parlamentet och i huvudstäderna,
vill ska övervakas bättre.

Michel Barnier, ledamot av kommissionen. – (FR) Herr talman, mina damer och herrar! För det första vill jag
verkligen tacka de politiska grupper som har ställt dessa frågor om ett oerhört viktigt ämne. Jag är tacksam
mot Nikolaos Chountis, Giovanni Pittella, Jean-Paul Gauzès och Sylvie Goulard – som talade alldeles nyss –
och mot andra ledamöter som kommer att ta till orda här.

Jag vill att ni ska höra min uppriktiga mening och att ni verkligen ska förstå hur beslutsam jag är på den här
punkten, liksom i andra frågor som har att göra med lärdomarna av krisen och den insyn som medborgare
och företag har rätt till. Jag hade också möjlighet att tala med er om kreditvärderingsinstituten och deras
betydelse för ekonomins och finansmarknadernas funktionssätt den 20 april.

När det gäller att kontrollera om en produkt, ett företag och vid behov en stat – då tänker jag på statens
riskprofil, och jag ska komma tillbaka till det – har god hälsa eller feber, så håller ni säkert med mig om att
man inte kan bota febern genom att slå sönder termometern, fru Goulard, mina damer och herrar. Frågan
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är om termometern fungerar som den ska och om vi vid behov kan använda flera termometrar för att
genomföra värderingarna och kontrollerna.

Jag anser att det finns mycket man kan säga om termometerns funktionssätt och därmed om
kreditvärderingsinstitutens funktionssätt. De har en viktig roll när det gäller att bedöma de risker som är
förknippade med både företag och stater. Krisen har visat, och fortsätter att visa, herr Chountis – det har ni
rätt i – att de inte alltid har fungerat på ett exemplariskt sätt, och det har ibland fått mycket allvarliga
konsekvenser.

Det här är ett – av flera – områden där G20 har fattat kraftfulla beslut, och i det här fallet handlade besluten
om att införa tillsyn och regler för styrning. Jag vill påminna er om att kommissionen snabbt tog sitt ansvar
under krisen – vilket många av er har nämnt, däribland Jean-Paul Gauzès och Sylvie Goulard – och den har
prioriterat regleringen av kreditvärderingsinstitutens verksamhet under de senaste två åren.

I september 2009 – med andra ord ett år efter Lehman Brothers kollaps – antogs förordningen om
kreditvärderingsinstitut med mycket starkt stöd, hjälp och förbättringar från parlamentets sida – och jag är
som sagt tacksam mot Jean-Paul Gauzès – i syfte att tackla de problem som dessa instituts arbetsmetoder
orsakade och som på sätt och vis bidrog till finanskrisen.

Genom förordningen infördes ett system med obligatorisk registrering av alla institut som är etablerade i
unionen och stränga krav ställdes upp för att så långt möjligt se till att det inte uppstår några fler potentiella
intressekonflikter, för att förbättra värderingarnas kvalitet och de metoder som används och slutligen för
att se till att instituten verkar på ett öppnare sätt.

Jag är säker på att dessa nya regler kommer att göra att värderingarna kan genomföras med betydligt större
oberoende och integritet, att värderingsverksamheten blir mer öppen och att kvaliteten på värderingarna
som sådana, också värderingarna av EU-ländernas utlandsskulder och finansinstitutens i unionen skulder,
ökar.

För två veckor sedan, den 2 juni – detta är det andra steget – antog kommissionen på mitt initiativ en ändring
av förordningen om kreditvärderingsinstitut i syfte att ge den framtida Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten (Esma) hela ansvaret för den löpande registreringen och tillsynen av
kreditvärderingsinstituten.

Esma är dock inte inrättad ännu, och jag håller helt med om det som Sylvie Goulard sade nyss och som ni
alla står bakom: såsom vi nyligen kom fram till tillsammans med föredragandena för tillsynspaketet,
de Larosière-paketet, måste det till en dynamisk, trovärdig kompromiss mellan parlamentet och rådet för
att det som har föreslagits ska genomföras, nämligen att dessa tre självständiga myndigheter inrättas den 1
januari. Vi är inte där än.

Vi måste anstränga oss, och jag uppmanar än en gång parlamentet, rådet och parlamentet, att närma sig en
överenskommelse. Jag upprepar att kommissionen, och särskilt jag själv, är beredda att hjälpa till för att få
till stånd denna dynamiska kompromiss.

Dessutom har vi för att öka de fördelar som öppenheten ger och främja konkurrensen mellan
kreditvärderingsinstituten infört en bestämmelse som ska underlätta tillgången till information om
strukturerade finansiella produkter från kreditvärderingsinstitut som vill utfärda kreditbetyg på eget initiativ.

När ett institut erhåller uppgifter som underlag för en kreditvärdering av strukturerade produkter kommer
med andra ord de övriga instituten att ha rätt att använda denna information för att utarbeta egna värderingar.

Det är det skedet vi befinner oss i. Det räcker inte. Det blir mer och mer accepterat, i Europa och i hela världen,
att dagens brister i kreditvärderingsförfarandena – vilka har kommit fram i ljuset på grund av krisen – inte
har åtgärdats i tillräcklig omfattning. Jag håller med Nikolaos Chountis på den punkten.

Därför har jag bett min personal att göra en ny bedömning av kreditvärderingsinstitutens hela uppbyggnad
och funktion. Det är inom den ramen som vi kommer att genomföra det som ni kallade en undersökning
under de närmaste månaderna, herr Pittella. Det blir hur som helst en objektiv, mycket precis analys och en
granskning av dessa instituts arbetsmetoder mot bakgrund av och i enlighet med den nya lagstiftningen,
trots att denna ännu inte är helt genomförd. Det blir den inte förrän i början av december.

I likhet med er alla anser jag att det finns ett problem, som helt enkelt har med mångfalden på denna marknad
att göra. Marknaden är för koncentrerad, det finns för få aktörer. Det finns inte tillräckligt med konkurrens
i den här sektorn, och det bekymrar oss. Jag vill inte peka ut något visst alternativ just nu, herr Pittella, men
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kommissionen håller på att undersöka strukturella åtgärder, däribland att inrätta ett oberoende europeiskt
kreditvärderingsinstitut. En del av oss – som jag – tycker att det vore välkommet när det gäller värderingarna
av kreditrisk på stat, som Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard och Gianni Pittella nämnde nyss.

En annan strukturell åtgärd som vi överväger är att öka oberoende offentliga organs deltagande i
kreditvärderingsprocessen. Utlandsskulderna måste uppmärksammas särskilt – det är ju dem vi talar om när
vi talar om Grekland och kanske också om andra stater – för att se till att de metoder som används faktiskt
är de rätta och att de är lämpliga.

Bristen på ”due diligence” från bankernas och de andra finansiella organens sida och bristen på alternativa
kriterier för att bedöma investeringars tillförlitlighet måste också uppmärksammas särskilt. Dagens finansiella
förordningar, som uttryckligen påbjuder att kreditvärderingar ska användas, måste också ses över från
grunden.

Det var alla punkterna, och vi kommer inte att försöka slingra oss ur några av de svåra frågor som
kommissionen arbetar med. Vi kommer att lägga fram våra första riktlinjer i september och samtidigt kommer
vi att ta upp andra viktiga frågor som har med öppenhet och övervakning att göra i samband med regleringen
av derivatinstrument och blankning.

Dessutom kommer vi att lägga fram en del lagstiftningsförslag i slutet av året eller alldeles i början av 2011,
inte bara för att fortsätta med det som min föregångare påbörjade – jag upprepar det ni sade, fru Goulard –
med ert stöd. Det håller på att genomföras men är inte tillräckligt. Vi måste också uppnå större öppenhet
för att förhindra intressekonflikter och se till att dessa värderingar blir större till antalet, mer skilda och – när
det gäller utlandsskulder – oklanderliga.

Antolín Sánchez Presedo, för S&D-gruppen. – (ES) Herr talman, herr kommissionsledamot!
Kreditvärderingsinstituten kunde inte förutse krisen på bolånemarknaden, risken för strukturerade finansiella
produkter eller Lehman Brothers kollaps.

Den förordning som antogs i april 2009 ökar insynen i instituten, underställer dem tillsyn på EU-nivå och
är ett första steg för att komma till rätta med frågor som har med deras ansvar och kvalitet att göra och lösa
en del av intressekonflikterna i deras verksamhet. I kommissionens nya förslag bygger man vidare på detta.

Jag är övertygad om att vi i parlamentet kommer att bidra till att tillsyn införs från och med den 1 januari
2011, liksom att vi kommer att samarbeta om tillsynsprojekt i syfte att införa en striktare rättslig ram.

Den roll som kreditvärderingsinstituten spelar i krisen på kreditmarknaden och för statsfinanserna visar
vilka godtyckliga metoder de använder vid sina värderingar, hur värderingarna tas fram och hur de
kommuniceras. Institutens värderingar har oerhört procykliska effekter och de har ofta beskrivits som
pyromaner till brandmän som underblåser elden ännu mer. Deras ståndpunkter skiljer sig så mycket från
de stora internationella och europeiska finansinstitutens att Europeiska centralbanken har beslutat att bortse
från deras värderingar av utlandsskulderna. Alla dessa faktorer gör att deras roll måste ses över mer ingående
och att de måste ligga i linje med allmänintresset.

Nu ställs det öppet frågor om huruvida kreditvärderingsinstituten klarar att göra objektiva och ansvarsfulla
värderingar, särskilt av utlandsskulder. De frågor som ställs har en djupare natur – en strukturell natur som
ni sade – och har att göra med deras förenlighet med demokratiska principer, för de har en inverkan på det
som pensionärer, arbetstagare och utsatta befolkningsgrupper gör och som dessa inte vill ska vara förgäves
och omintetgöras genom att marknaderna fungerar på ett oansvarigt sätt.

Det är frågor som har att göra med deras självständighet. Är offentliga kreditvärderingsinstitut förenliga med
privat ägande? Är det möjligt att vara både domare och berörd part? Kan man ha en affärsmodell där
kreditvärderingar bygger på betalningar från samma aktörer som ska granskas? Kan aktörerna själva välja
vilka som ska granska dem?

Förenta staternas senat arbetar redan med dessa frågor och vi måste ta itu med dem här också. Det är frågor
som har att göra med ansvarstagande och hållbarhet.

Kan man säkerställa en ansvarsfull styrning, som leder till stabilitet utan kortsiktiga perspektiv? Kan instituten
fortsätta att förhålla sig likgiltiga till de europeiska myndigheternas åtaganden och de stora internationella
offentliga aktörernas bemödanden? Kommer de att svara för sina effekter på marknaden, framför allt de
konsekvenser som – som ni har sagt – kan klassificeras som skadliga? Kommer regleringsprivilegierna att
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bibehållas? Kommer tillsynsmyndigheten att vara bunden av regler som kräver att deras värderingar ska
användas? Kommer bristen på konkurrens att bestå?

När det gäller legitimiteten undrar man om instituten kan behålla ett så stort inflytande på våra ekonomier
med så lite kontroll? Är det nödvändigt att inte nöja sig med tillsyn utan att införa intern kontroll av själva
lednings- och verksamhetsstrukturen?

Ett offentligt europeiskt kreditvärderingssystem bör införas och de befintliga europeiska instituten ges en
ny roll. Uppkomsten av nya institut bör främjas och införandet av ett globalt värderingssystem som bygger
på nya principer övervägas.

Det är dessa frågor vi behöver svar på, herr kommissionsledamot.

Sharon Bowles, för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! För inte så länge sedan höjdes röster för att
kreditvärderingsinstituten inte borde ha nedvärderat grekiska och andra obligationer. ”Titta vilken effekt det
hade på euron”, sade de.

Nu hade jag tänkt tala om huruvida någonting mer behöver sägas för att bevisa att en enorm intressekonflikt
skulle uppstå om länderna verkligen skulle värdera sina egna statsskulder. Sedan sade kommissionsledamot
Olli Rehn i förmiddags, i statistikdebatten, att Moody’s nedgradering i går inte kom vid rätt tidpunkt och att
detta skulle påverka kommissionens resonemang om förordningen om kreditvärderingsinstitut.

Jag är ledsen. Jag förstår att man kan bli frustrerad, men det jag tänkte var: har ni blivit tokig? Jag vill inte ha
värderingar som passar investeringsbanker eller centralbanker. Värderingarna har faktiskt varit lite för
anpassade för att tillsynsmyndigheterna ska kunna lita på dem, och någon ordentlig ”due diligence” görs
mer sällan.

Det finns en viss lockelse med ett offentligt institut för icke-statliga tillgångar, men hur kommer vi förbi den
implicerade garantin? Hur kommer vi förbi politisk inblandning om bankkapital riskeras, med de
makroekonomiska konsekvenser det har?

Vi har en bit kvar i sökandet efter kapacitet, oberoende och integritet, men en sak är jag säker på: principerna
för företagsledning spelar en roll, både i den offentliga och i den privata sektorn, och det måste gälla Esma
och de övriga europeiska tillsynsmyndigheterna också.

Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman, herr Barnier! Tack för att ni talade tyska.

För det första vill jag säga att de kriser som vi än en gång har genomlevt också den här gången väckte vissa
viktiga frågor. Som komplement till det som redan har sagts vill jag särskilt betona några aspekter. En är att
det har visat sig att kreditvärderingsinstituten ofta ägnar sig åt gissningslekar. De var med andra ord inte mer
kapabla att bedöma riskerna än någon annan. Således måste vi betydligt reducera den vikt som läggs vid de
värderingar som dessa kreditvärderingsinstitut gör i förhållande till andra bedömningar på marknaden.

Ett annat stort problem som har uppstått är att denna marknad håller på att oligopoliseras. Det finns bara
ett fåtal seriösa leverantörer. Följaktligen vore det vettigt att öka antalet leverantörer och ge dem bättre
förutsättningar. Så långt, herr Barnier, är era kommentarer kloka om att få in fler aktörer på marknaden,
vilket också andra har nämnt här.

För det tredje har vi den centrala frågan om incitament, som inte har berörts så mycket i debatten hittills.
För hur står det till i kreditvärderingsinstituten? Vi har en situation där de som gör värderingarna väljs ut av
sina kunder bland det fåtal institut som finns och får betalt för detta. Det är som om universitetsstuderande
skulle gå till sina professorer och förhandla om priset före tentamina och att alla sedan skulle undra varför
betygen systematiskt var så höga. Vi måste granska det här incitamentsproblemet.

Jag vet att kommissionen också funderar på hur vi ska kunna se till att de som tillhandahåller finansiella
produkter inte längre kan välja kreditvärderingsinstitut. Därmed kommer vi till kärnan i de reformer som
krävs i de sektorer där det finns privata leverantörer – de som är föremål för värdering. Med andra ord på
andra områden än när det gäller statsobligationer. Vi måste få bort detta falska incitamentssystem. I stället
för att ersätta ett privat oligopol med ett offentligt monopol, som ibland har föreslagits från vänsterkanten,
bör vi se till att ett offentligt organ garanterar att olika aktörer hela tiden väljs ut för att tillhandahålla
värderingarna och att kvaliteten på dessa värderingar offentliggörs och kontrolleras systematiskt.

Jag ser fram emot era förslag, herr Barnier. Jag hoppas att de kommer att leda till att vi på ett systematiskt
sätt kan lösa de problem som återstår på det här området efter de tidigare bemödandena, bland annat från
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Jean-Paul Gauzès och den föregående kommissionens och rådets sida – vilka vi är tacksamma för – och att
vi ska kunna göra detta utan att skapa något nytt monopol, utan snarare genom att ta itu med problemen
med incitament och tillsyn på ett konsekvent sätt.

Kay Swinburne, för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Det stod mycket tidigt klart under den finansiella
krisen att kreditvärderingsinstituten hade begått enorma misstag. Därför var det en av de första saker som
EU tog itu med förra året. En uppdatering av direktivet för att de huvudsakligen USA-baserade instituten ska
hållas ansvariga för sin verksamhet i EU bör välkomnas som ett steg i riktning mot en noggrannare
övervakning av deras verksamhet här i Europa.

Kreditvärderingsinstitut är ytterst mäktiga organisationer som kan utöva inflytande på marknaden genom
ändring av kreditbetygen. Deras oberoende måste därför alltid fastställas och upprätthållas.
Kreditvärderingsbeslut som sätter i gång ett flöde av miljarder euro bör dock inte komma som en överraskning
för marknaden. Kreditvärderingsinstituten bör exempelvis offentliggöra sina pågående stresstest och
scenarioanalyser för att förbättra insynen på marknaden och minimera häftiga överraskningar.

Vi måste dock hålla i minnet vad kreditvärderingsinstituten har för syfte: att bedöma kreditrisken för en
enhet, vare sig det är en produkt eller ett företag, särskilt börsnoterade bolag, inklusive finansinstitut eller
till och med suveräna stater. På samma sätt som vi inte bör klandra kreditvärderingsinstituten för att de
reagerar på välgrundad information om våra bankers tillstånd, bör vi inte använda dem som en ursäkt för
marknadens reaktion på våra offentliga finansers katastrofala tillstånd.

Även om en stärkt övervakning av deras verksamhet bör stödjas måste ett mer kritiskt förslag utformas kring
en annan fråga, nämligen varför marknaderna, investerarna, företagen och de suveräna staterna i så hög grad
har litat på kreditvärderingsinstituten hellre än att själva genomföra lämplig företagsbesiktning och
informationsinsamling. Varför domineras kreditvärderingsmarknaden av tre namn, när det finns många fler
tillgängliga för marknaden? När vi har besvarat dessa större frågor kommer det att bli meningsfullare att
ägna sig åt hur kreditvärderingsinstituten ska hållas ansvariga. Med deras stora makt och inflytande på
marknaden bör det även följa ett stort ansvar.

Jürgen Klute, för GUE/NGL-gruppen. – (DE) Herr talman! Jag vill endast påminna om att
kreditvärderingsinstitutet Moody’s på nytt nedgraderade Grekland i går kväll. Vi känner alla till att den
grekiska regeringen har satt enorm press på sin befolkning under de senaste veckorna för att få krisen under
kontroll. Vi känner alla till att EU har satt ihop ett paket för 750 miljarder euro för att stödja de länder som
har hamnat i kris och hjälpa dem ur krisen. Ändå har Grekland nedgraderats. Samma öde har i själva verket
även drabbat Spanien, eftersom även Spanien har nedgraderats efter antagandet av ett sparpaket.

Herr Barnier! Ni använde metaforen med en termometer och sade att den inte får gå sönder. Jag är dock inte
säker på om en termometer verkligen är en lämplig metafor för kreditvärderingsinstitut. En termometer
förbättrar naturligtvis inte på något sätt klientens eller patientens situation. Det är omöjligt. Termometern
är ju inget läkemedel och försämrar uppenbarligen patientens tillstånd. Det är dock oacceptabelt att länder
som vidtar dessa åtgärder nedgraderas ytterligare, trots allt de har gjort.

Det leder till frågan om vad dessa kreditvärderingsinstitut faktiskt gör. Det har redan nämnts att de inte
lyckades upptäcka den kommande krisen. Kreditvärderingsinstituten bidrog därför inte till att förutsäga eller
diagnostisera krisen. Precis innan Lehman Brothers kollapsade fick företaget ett rätt bra kreditbetyg. Så med
de metoder de använde kunde eller ville de inte se vad som höll på att ske. I det avseendet har detta instrument
varit ett fiasko.

Inte heller har de hjälpt oss att hantera krisen. Jag har just gett er ett tidningsklipp om det: kreditbetygen har
trots alla insatser inte bidragit till att förbättra krissituationen och det finns oro för att vi inte kommer att
kunna ro i land de utarbetade paketen. Det innebär att de kommer att dra ned oss och nedgradera oss
ytterligare.

Avslutningsvis vill jag påpeka att länder och företag helt enkelt inte är jämförbara. Vi måste granska dessa
kreditbetyg närmare. Det räcker inte endast med lite frisering. Vad vi behöver är en genomgripande reform
av kreditvärderingssystemen.

Godfrey Bloom, för EFD-gruppen. – (EN) Kreditvärderingsinstituten sålde sin själ till djävulen för några år
sedan, när de började förlita sig på de företag vars obligationer behövde kreditvärderas mot betalning. Den
som betalar bestämmer.
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Det ledde oundvikligen till felaktig kreditvärdering. De flesta kreditvärderingsinstitut anställer barnungar
som knappt kan tyda en balansräkning. De ändrar endast sina kreditbetyg när katastrofen är uppenbar.
Paradoxalt nog är det ofta hedgefonderna som tar reda på sanningen bakom siffrorna. De avslöjade exempelvis
Enron. Men sanningen om siffrorna kan vara impopulär, särskilt här, vilket är skälet till att vi avskyr dem.

Men till och med de kokainsniffande barnungarna i kreditvärderingsinstituten vet att Irland, Grekland,
Spanien, Italien, Storbritannien och Portugal är barskrapade. Kaputt betyder kaputt på alla språk!

Så vad föreslår parlamentet? Ett eget kreditvärderingsinstitut som betalas av oss och som garanterat dansar
efter vår pipa. Det kan sätta AAA-betyg på skräpobligationer som utfärdas av euroområdets bankrutta
ekonomier. Frågan är vem som låter sig luras av sånt? Med undantag av några engelska grevskapsråd och
BBC:s ekonomijournalister, praktiskt taget ingen. När EU:s invånare upptäcker att de har varit försökskaniner
i ett gigantiskt misslyckat valutaexperiment kommer de att bränna ned den här kammaren och giljotinera
hela bunten här. Vem kan förebrå dem?

Marine Le Pen (NI). – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Den skada som
orsakats av kreditvärderingsinstituten är nu uppenbar. Statsskuldskrisen har endast bekräftat deras procykliska
karaktär. Kreditvärderingsinstituten var blinda innan branden bröt ut och agerar nu som verkliga
mordbrännare när de underblåser krisens flammor. Kommissionens förordning från september 2009 har
som alltid gått obeaktad förbi. På grund av sin inneboende brist på framförhållning tvingas EU-organen än
en gång vidta nödåtgärder.

De förslag som lämnas in till oss sträcker sig från att upprätthålla marknadens lagar, som förvrids av uppenbara
intressekonflikter, till överdriven reglering i sovjetstil, vilket kommissionen gillar. Vi kastar oss ur askan i
elden. Den önskan som José Manuel Barroso uttryckte nyligen, att sätta kreditvärderingsinstituten under
tillsyn av Europeiska centralbanken och kommissionen är helt enkelt orealistisk, särskilt efter Jean-Claude
Trichets häpnadsväckande uttalande i februari 2010, att insatserna för att konsolidera bankernas
balansräkningar kräver en hög grad av sekretess. Med andra ord kräver de dunkel och hemlighetsmakeri.

Det är tydligt att vi har tagit itu med verkningarna av problemet, inte orsakerna. Att känna till om det är
investerare eller emittenter som ska betala instituten och om dessa ska vara privata eller offentliga, självständiga
eller under tillsyn, löser inget. Som Maurice Allais säger kommer kapitalismen, fram till dess att det inte
längre är möjligt att använda kredit ur intet för att köpa utan att få och sälja utan att äga, gå upp och ned
med allt mer förödande konsekvenser för nationer och ekonomier.

Framför allt måste vi förbjuda utfärdandet av pengar eller obligationer utan verklig och materiell ersättning.
På det sättet gör vi slut på marknadernas vilda och irrationella spekulation, vilket innebär att det inte längre
kommer att finnas något behov av kreditvärderingsinstitut.

Edward Scicluna (S&D). – (EN) Herr talman! De europeiska ledarnas angrepp på kreditvärderingsinstituten
på grund av vid vilken tidpunkt och hur mycket de nedgraderar länders statsskulder, kan av somliga betraktas
som något överdrivna.

Kreditvärderingsinstitutens misslyckanden är nu välkända. Jag tror att alla i parlamentet är överens om detta.
De har gett höga kreditbetyg åt obligationer som senare föll. Nu när vinden har vänt och det ser dystert ut
ekonomiskt i hela EU gör de sig skyldiga till en överreaktion i motsatta riktningen. Inte ens ett imponerande
och aldrig tidigare skådat paket på 750 miljarder euro tycktes övertyga dem. Men å andra sidan måste vi vara
försiktiga när vi reagerar på detta, så att det inte framstår som att vi skjuter budbäraren bara för att han
kommer med dåliga nyheter.

Vare sig kreditvärderingsinstituten övervärderar eller undervärderar en finansiell produkt är en sak säker: de
har ett enormt inflytande på de globala finansmarknaderna. De kan hålla och håller praktiskt taget länder
och deras befolkningar som gisslan, inklusive arbetstagare och pensionärer. Detta får oundvikligen politiska
konsekvenser, som man måste ta itu med.

Vi måste sätta oss in i hur kreditvärderingsinstituten fastställer och säljer sina kreditbetyg. Uppgörelsen
mellan värdepappersemittenten och instituten är ett uppenbart problem. För det andra gäller frågan antalet
institut i sig och graden av effektiv konkurrens mellan dem. Om banker och finansinstitut ska regleras, vilket
är nödvändigt, förstår jag inte varför kreditvärderingsinstituten skulle behandlas annorlunda, särskilt med
tanke på kreditvärderingsmarknadens oligopolstruktur.
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Problemets och intressekonflikternas orsaker är därför tydliga. Lösningarna tycks dock inte vara lika enkla,
så låt oss vara sansade och hitta rätt lösning och ta oss i akt för att överreagera, vilket kan få allvarliga
konsekvenser.

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot! Kreditvärderingsinstituten har spelat
en förfärlig roll i den globala finanskrisen och i problemen med euron och är långt ifrån berömvärda. Brist
på insyn, intressekonflikter, finansiering genom upphandlande enheter och offentliggörande av kreditbetyg
vid tvivelaktiga tidpunkter med procyklisk effekt samt att de kastar in jästen i ugnen när brödet är bakat,
talar för sig självt. Kreditvärderingsinstituten har varit och fortsätter vara omedvetna om detta och ser inte
problemen.

Jag personligen har föreslagit att EU bör agera nu. Jag är glad över att ni är av samma åsikt. Vi bör inrätta ett
europeiskt kreditvärderingsinstitut på grundval av en stiftelsemodell. Självfallet måste stiftelsemodellen vara
finansiellt oberoende. Den får inte vara utsatt för någon politisk inblandning, varken från Europeiska
centralbanken, kommissionen eller några medlemsstater. Som en oberoende stiftelse skulle detta europeiska
institut kunna bli en allvarlig konkurrent till oligopolet, eller snarare monopolet, av de tre
kreditvärderingsinstitut som vi diskuterar nu. Alla produkter som erbjuds i EU och alla emittenter med
verksamhet i EU bör ha två kreditbetyg, varav ett måste komma från detta europeiska institut.

För att vara oberoende måste denna stiftelse även vara finansiellt oberoende. Det innebär att vi behöver
startfinansiering från Europeiska investeringsbanken eller kanske kommissionen. Därefter skulle denna
europeiska stiftelse få finansiera sig själv. Frågan om sådan finansiering bör komma från upphandlande
myndigheter eller från användarna återstår att se. Detta togs tidigare upp av Sven Giegold. Vi måste fatta
beslut även om detta.

Rent allmänt bör vi även överväga om vi skulle kunna begränsa vår användning av kreditvärderingsinstitut,
eftersom det verkar som om vi är alldeles för beroende av dem för närvarande.

Vicky Ford (ECR). – (EN) Herr talman! Jag välkomnar debatten om kreditvärderingsinstitut. Vi måste granska
användningen av kreditbetyg och hur vi kan uppmuntra fler institut så att det blir större konkurrens, samt
frågan om intressekonflikter när det gäller kreditbetyg som betalas av låntagarna. Jag skulle dock vilja påstå
att det alltid har varit välkänt för alla investerare att denna risk för konflikter fanns och att kreditbetygen i
sig inte utgör en rekommendation för att köpa eller sälja.

Vi måste även komma ihåg att EU för att kunna uppnå sina 2020-mål behöver investeringar, vilket i sin tur
bygger på marknadens förtroende. Kreditvärderingsinstituten är en central del av marknadens förtroende.
När betygen fungerar ökar de emittenternas tillgång till kapitalmarknaden, sänker räntesatserna och sparar
därigenom skattepengar för de statliga emittenterna. De tjänar även till att ge investerare vägledning, men
som jag sade, avgör inte beslut om att köpa och sälja.

Kom ihåg att ingen AAA-värderad statlig emittent eller företagsemittent någonsin har gjort bankrutt i EU.
Även under krisen är nivån av AAA-fallissemang när det gäller strukturerade krediter i EU lägre än 0,3
procent, vilket innebär att 99,9 procent av alla AAA-enheter inte har gjort bankrutt. Vi behöver verkligen
detta förtroende från investerarna. Vi behöver granska våra kreditvärderingsinstitut, men kom ihåg att de
inte har fått allt om bakfoten.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag är övertygad om att
kreditvärderingsinstituten bör bli mer öppna och ansvariga, men jag håller inte med dem som vill begränsa
deras verksamhetsområde och funktioner. Kreditvärderingsinstitutens misslyckanden när det gäller att
förutse risker och varna marknaden för dem är helt enkelt en spegling av de mycket tydligare misslyckandena
hos befintliga offentliga finansinstitut och myndigheter samt i banksystemet som helhet.

Jag tror på den öppna marknaden och anser att en större grad av öppenhet och konkurrens är önskvärd även
i kreditvärderingssektorn. Inrättandet av ett europeiskt offentligt kreditvärderingsinstitut skulle dock vara
ett oxymoron, en skamlig och auktoritär satsning utformad för att utvidga den offentliga kontrollen över
marknaden.

Kort sagt skulle det vara alltför förenklat att begränsa vår analys till frågan om kreditvärderingsinstitutens
ansvar för den nuvarande finansiella krisen, när krisen framför allt är av ekonomisk karaktär. De data och
den politik som man har ställt sig bakom visar hur det i EU och i många länder fanns en tro att vi kunde
ersätta den reala ekonomin med finansväsen och på det sättet praktiskt taget överge hela tillverkningssektorn.
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Anni Podimata (S&D). – (EL) Herr talman, herr kommissionsledamot! Dagens debatt om en ram för tillsynen
och driftskontrollen av kreditvärderingsinstitut är tyvärr ännu aktuellare efter gårdagens beslut av Moody’s
att nedgradera Greklands kreditbetyg med hela fyra steg. Detta är naturligtvis inte första gången under de
senaste månaderna som Greklands kreditbetyg allvarligt har nedgraderats. Gårdagens nedgradering är dock
uppenbart provokativ och obefogad, med tanke på att Moody’s varken tar hänsyn till framstegen med det
finansiella omstruktureringsprogrammet, vilka välkomnades av trojkans företrädare som har varit i Aten
sedan i går, eller inrättandet av en finansiell stabiliseringsfond, eller att 110 miljarder euro har avsatts för att
finansiera den grekiska ekonomins behov.

Hur kommer det sig att Moody’s, vid en tidpunkt då Europeiska centralbankens ordförande, chefen för
Deutsche Bank och företrädaren för Europeiska kommissionen gratulerar den grekiska regeringen till
genomförandet av dessa åtgärder och därigenom hjälper euron att återhämta sig mot dollarn och hjälper de
europeiska penningmarknaderna att återhämta sig, nedgraderar Grekland ytterligare genom att göra direkt
motsatt bedömning? Detta steg bevisar tydligt att det finns en intressekonflikt, med tanke på att det inte
endast undergräver Greklands arbete för finansiell omstrukturering, utan även underblåser marknadernas
fortsatta spekulationsangrepp mot den grekiska ekonomin och euroområdet som helhet.

Detta bekräftar återigen att dessa institut utfärdar kreditbetyg utan att se till att de är pålitliga och utan
kontroller av motivationen för eller resultaten av dessa betyg, vilket ger upphov till allvarliga problem när
det gäller demokrati samt nationell och europeisk suveränitet, med tanke på att vi talar om värdering av
ekonomier i euroområdet.

Detta är endast ett av många exempel. Vad vi dock måste få veta är vad som görs för att skydda de europeiska
ekonomierna från den spekulation som orsakas av dessa tvivelaktiga och icke-transparenta kreditbetyg. Det
krävs omedelbara åtgärder på två nivåer: den första är att vidta åtgärder för att inrätta ett konkurrenskraftigt
europeiskt kreditvärderingsinstitut och den andra är att upprätta stränga och pålitliga rambestämmelser för
dessa institut, rambestämmelser med öppna och enhetliga standarder för kreditvärdering, för när kreditbetygen
offentliggörs, i anslutning till den resulterande marknadsreaktionen och slutligen för utvärdering över tid
av hur exakta och pålitliga kreditbetygen är.

Juozas Imbrasas (EFD). – (LT) Mot den allmänna bakgrunden av krisen avslöjar den kris som har uppstått
på kreditvärderingsområdet farorna i systemet. Det värsta är att ingen känner sig ansvarig för
riskbedömningens slutliga resultat, trots att dessa instituts verksamhet har en betydande inverkan på
finansmarknadens stabilitet, och mycket viktiga kreditmöjligheter och kreditkostnaden beror på dem. Å
andra sidan är det bra att kommissionen, som inser att vi måste återställa förtroendet för marknaden och
stärka skyddet för investerarna, lägger fram nya EU-regler med allmänna förfaranden för reglering av
kreditvärderingsinstituten. Ändringen av reglerna för kreditvärderingsinstituten innebär stärkt tillsyn på
EU-nivå och större insyn i sektorn, men det är nödvändigt att ytterligare och mer ingående analysera denna
sektor.

Det är nödvändigt med tillräckliga kontroller av kreditvärderingsinstituten och lämpliga sanktioner vid
överträdelse. Lånen i kreditvärderingsinstitutens verksamhet måste bli mer öppna så att investerarna och
användarna bättre skyddas och framför allt så att kreditvärderingssektorn blir konkurrenskraftigare.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Herr talman! Gårdagens obegripliga beslut av Moody’s visar tydligt
kreditvärderingsinstitutens dominans och makt samt bristen på insyn i beslutsfattandet. Alla
kreditvärderingsinstitut måste registreras och deras verksamhet och beslutsunderlag noga undersökas. Vi
måste garantera kreditvärderingsinstitutens oberoende. Det innebär att vi inte får låta kreditvärderingsinstituten
finansieras av dem vilkas kreditvärdighet kontrolleras.

Oförenligheterna och intressekonflikterna måste avlägsnas: vi kan inte låta kreditvärderingsinstituten
tillhandahålla konsulttjänster till företag och samtidigt värdera dem. Insyn är nödvändigt, vilket innebär att
modellerna och grunderna för värderingarna måste avslöjas. Vi måste motverka den monopolistiska
dominansen genom en andra åsikt och ökad konkurrens, vilket är skälet till att vi även behöver EU-baserade
institut. En stiftelsemodell har föreslagits, men aktiebolagsmodellen skulle kunna vara ett annat alternativ.
I höst kommer Kangaroo Group att kunna lägga fram kommissionens förslag tillsammans med Wolf Klinz.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Problemet är att kreditvärderingsinstitutens verksamhet inte bara ledde
till den nuvarande finansiella krisen, utan även har bidragit till att förvärra den. Europaparlamentets och
rådets förordning om kreditvärderingsinstitut från 2009 utarbetades som svar för att reglera deras verksamhet.
Genom denna förordning infördes obligatorisk registrering för alla kreditvärderingsinstitut med verksamhet
i EU. Den är inriktad på tre huvudfrågor: tillsyn, insyn och intressekonflikter.
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Vi är dock långt ifrån en lösning på insynsfrågan och frågan om kreditvärderingsmarknadens oligopolstruktur.
Det är inte normalt att medlemsstaternas ekonomier och i förlängningen deras företag ska förlita sig på
kreditbetygen från endast tre institut. Spekulation i ett lands kreditbetyg kan driva stater som befinner sig i
en svår situation till ruinens brant. Under sådana omständigheter anser jag att ett särskilt europeiskt
kreditvärderingsinstitut måste inrättas, vilket kommer att skapa verklig konkurrens och ett alternativt
instrument för befintliga företag.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot! Vi vet alla att det är helt absurt att
två privata amerikanska företag och ett från Storbritannien fattar beslut om bankrutter i EU-medlemsstaterna.
Enligt mig är detta oligopol av kreditvärderingsinstitut högst oberäkneligt. Något annat som är
häpnadsväckande är vid vilka tidpunkter dessa institut vaknar till. Euron har knappt börjat återhämta sig
och så blir någon nedgraderad. Allt snack om dessa instituts ansvarsmedvetenhet kan sättas i perspektiv när
man tänker på att arbetslösa amerikanska medborgares lån, som paketeras som värdepapper, ofta gavs
betyget AAA och därmed förklarades fullständigt säkra.

Vid närmare granskning har kreditvärderingsinstitutens till synes opartiska hållning avslöjats som en
vanföreställning, eftersom de får betalt av värdepappersemittenterna. Även kvaliteten på värderingarna är
osäker. Före den internationella finanskrisen gav de när allt kommer omkring högsta betyg till banker som
senare kraschade.

Det är därför hög tid att kreditvärderingsinstituten tyglas. Den stärkta tillsynen av kreditvärderingsinstituten
bör dock inte endast begränsas till EU-nivå.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Mot bakgrund av den nuvarande krisen blir kreditvärderingsinstitutens
verksamhet föremål för allt skarpare kritik på grund av att de inte har varit objektiva i värderingen av
kreditrisken för företag och till och med stater. Dessa institut tillhandahöll inte några tidiga värderingar som
pekade på någon krisrisk, utan har faktiskt nedgraderat flera europeiska stater och därigenom förvärrat
krisen.

Det största problemet är bristen på konkurrens på kreditvärderingsmarknaden, eftersom den behärskas av
endast tre amerikanska företag. I detta hänseende stöder jag José Manuel Barrosos förslag att inrätta ett
europeiskt kreditvärderingsinstitut. Som ni är medvetna om ändrade ett av de tre instituten i förra veckan
Tysklands kreditbetyg på grund av ett oacceptabelt misstag.

Avslutningsvis vill jag säga att EU måste se till att kreditvärderingsinstitutens verksamhet regleras bättre i
framtiden.

Ivo Strejček (ECR). – (CS) Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag har lyssnat mycket noga på
eftermiddagens debatt om kreditvärderingsinstitut. Jag är verkligen inte någon anhängare av dessa institut.
Inte heller är jag deras förespråkare.

Å andra sidan är jag inte alls orolig över att någon form av monopol eller oligopol skulle uppstå bland
kreditvärderingsinstituten. Jag har inte hört ett enda anförande om hur det är möjligt att så enormt skuldsatta
stater kunde hamna i en sådan finansiell röra att det inte fanns någon väg ut. Det skulle vara mycket bra att
överväga ett system av statliga ingripanden på den öppna marknaden. Om vi vidareutvecklade våra idéer i
den riktningen kanske vi skulle ha färre problem med kreditvärderingsinstituten.

Lara Comi (PPE). – (IT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Tack igen för att
jag fick tillfälle att tala i denna debatt, som äger rum några dagar efter ytterligare en nedgradering av den
grekiska skulden av ett kreditvärderingsinstitut.

De frågor som är förknippade med karaktären på och styrningen av dessa institut, som nu har blivit nästan
institutionaliserade på grund av sin betydelse i vårt ekonomiska system, dominerar för närvarande den
politiska debatten på grund av sin roll i den globala finansiella krisen och i den nuvarande krisen i euroområdet.

Ett ekonomiskt system som vårt kan inte fungera utan oberoende organ som analyserar de offentliga finanserna
och finanserna i privata företag. Utmaningen består i att se till att verksamheten i dessa kreditvärderingsinstitut
är öppen och följer gemensamma standarder, eftersom ett misstag från deras sida faktiskt kan leda till att
företag gör konkurs eller kan vara en avgörande faktor för att sätta i gång en ny kris.

Vi får absolut inte nationalisera kreditvärderingsinstituten, utan snarare försöka finna en balans mellan deras
oberoende och behovet av att garantera tillräcklig ansvarighet gentemot staterna. Att hitta en balanserad
lösning är därför enligt mig rätta sättet att säkra en bättre framtid, även i EU.
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Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Herr talman, herr kommissionsledamot! Att Moody’s i går nedgraderade
Greklands kreditvärdighet ger som sagt verkligen upphov till ett antal frågor.

Jag vill nämna en faktor som kan sprida ljus över om rambestämmelserna för dessa institut är felfria, öppna
och formaliserade. De flesta rättsliga åtgärder som vidtas av enskilda personer mot dessa bestämda institut
i Förenta staterna är ogrundade, på grund av en lag från 1933 som stadgar att kreditvärderingsinstitut inte
är ansvariga för pengar som förloras genom felaktiga värderingar.

Dessa bestämda instituts verksamhet tenderar därför att vara okontrollerad. Spekulanternas spel har inga
begränsningar och känner inga gränser. Bristen på EU-lagstiftning orsakar allvarliga slitningar i EU och i
varje enskilt land.

Vi måste inse att en öppen ekonomi inte innebär att djungelns lag gäller, det innebär inte oansvarighet. När
detta inte fungerar måste vi svara med lagstiftning, vi måste använda rättsliga medel. Ni talade om fler och
konkurrenskraftigare institut. Vi förväntar oss en hel del av kommissionen under den närmaste tiden.

Michel Barnier, ledamot av kommissionen. – (FR) Herr talman! Jag är tacksam mot var och en av er för kvaliteten
och frispråkigheten i era anföranden. Jag tänker inte gå tillbaka till institutens roll eller betydelsen av de
kreditbetyg som de utfärdar. Lara Comi redogjorde mycket väl för det.

Min andra preliminära anmärkning, för att upprepa Georgios Papanikolaous och Ivo Strejčeks synpunkter,
är att vi måste förbättra det sätt på vilket dessa institut fungerar. Det måste finnas insyn – jag återkommer
till detta – och kreditvärderingarna måste vara så säkra och objektiva som möjligt. Vi ska åstadkomma detta,
vi måste åstadkomma detta, men det innebär inte att företag, särskilt finansiella företag, inte behöver ledas
väl, inte behöver både interna och externa system för tillsyn samt krishanteringsinstrument, vilket även ingår
i de förslag som kommissionen har utarbetat. Det innebär inte heller att medlemsstaterna inte behöver styras
på rätt sätt, inte behöver sköta sina offentliga finanser ordentligt och inte behöver kontrollera sina utgifter.

Jag ska nu ta upp kreditvärderingsinstituten. Vi hoppas att det nya ändringsförslaget till förordningen om
dessa institut kommer att antas utan dröjsmål så att de effektivare ska kunna övervakas av Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Marine Le Pen är inte längre närvarande, men hon bör
korrigera sina uppgifter. Varken Europeiska centralbanken eller kommissionen kommer att övervaka dessa
institut. Vi ville ha mer tillsyn och insyn på marknaden. Det är endast logiskt att den nya oberoende
myndigheten Esma tar på sig den rollen. Som Wolf Klinz så väl formulerade det behöver vi denna insyn mot
bakgrund av vad som har hänt under de senaste åren.

Som jag sade i början av mitt inlägg tar dock dessa förslag och den befintliga lagstiftningen inte itu med alla
problem. George Sabin Cutaş nämnde lagstiftningen om kreditvärderingsinstitut som bör omsättas i praktiken
fram till slutet av året, men den kommer inte att vara helt tillämplig förrän i december 2010.

Vissa frågor har exempelvis inte tagits itu med ordentligt. Diversifiering, större konkurrens – Kay Swinburne
och Edward Scicluna tog upp behovet av att kreditvärderingsmarknaden inte ska ligga i händerna på några
få aktörer. Sven Giegold talade även i tydliga ordalag om den nu utbredda modellen där emittenten betalar.
Är det en sund modell? Är den hållbar? Även Othmar Karas tog upp denna fråga.

Vi måste inrikta oss på denna fråga samtidigt som vi utvärderar reglerna i den nya lagstiftningen, som ska
träda i kraft i december, eftersom vi särskilt har inriktat oss på intressekonflikter i ett försök att minska dem.
Kommer denna lagstiftning att vara tillräcklig? Vi måste i alla händelser fundera över den modell där emittenten
betalar, vilket nämndes av Sven Giegold.

Den tredje frågan vi måste ta itu med i arbetet är EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Är det inte så att
denna lagstiftning är för beroende av kreditvärderingsinstitutens kreditbetyg? Till sist tog Elena Băsescu upp
frågan om hur man ska handskas med statsskulder. Även här måste vi göra ett ingående arbete.

Jag tackar Antolín Sánchez Presedo för att han stödde en snabb överenskommelse om tillsynspaketet. Detta
är i själva verket en av de centrala aspekterna, eftersom Esma bland annat måste övervaka dessa institut.

Ja, vi behöver ett mer strukturerat svar. Det är skälet till att vi noggrant undersöker alla de frågor som jag
just har tagit upp, närmare bestämt oberoendet, som Sharon Bowles efterlyste. Även jag vill att dessa institut
ska vara oberoende, det vill säga trovärdiga. Vi granskar alla aktörer som inte presterar tillräckligt väl,
marknadsstrukturerna och konkurrensen, inklusive den i mina ögon berättigade idén om ett europeiskt
institut, särskilt för att ta itu med frågan om statsskulder och kanske även andra frågor.
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Jag har inte nämnt institutets ställning. Ska det vara offentligt, privat, ett offentligt-privat partnerskap eller
en stiftelse, den intressanta idé som nämndes av Wolf Klinz? Även dessa frågor kommer vi att behandla
under de kommande veckorna.

Många av er, inklusive Sharon Bowles, Nikolaos Chountis och Anni Podimata för en liten stund sedan,
nämnde den senaste nedgraderingen av Greklands kreditbetyg. Jag som kommissionsledamot tänker inte
börja kommentera vartenda kreditbetyg från ett visst kreditvärderingsinstitut i detalj. Det skulle ta mycket
tid och det är inte vår uppgift. Vi bör inte överdramatisera när det gäller trovärdigheten hos de betyg som
har utfärdats eller utfärdas.

Det hindrar inte mig eller min kollega och vän Olli Rehn, som höll ett anförande här i förmiddags, från att
på samma sätt som Andreas Mölzer uttrycka förvåning över tidpunkten för denna senaste kreditvärdering
av Grekland i går av ett av instituten. Vi måste göra klart att vi är högst medvetna om att Grekland, som
Jürgen Klute nämnde, för närvarande gör en enorm insats för att stabilisera sin offentliga finanser och åter
uppnå en stark, hälsosam tillväxt.

Kommissionen har fullt förtroende för denna process, som inte är lätt men som är nödvändig och som måste
lyckas. Det är även viktigt att påpeka att Grekland inte står ensamt. Landet har fördel av solidariteten i EU.
Denna solidaritet visades för några veckor sedan på högsta nivå av stats- eller regeringscheferna, av
kommissionen, av centralbanken och av Internationella valutafonden. Denna solidaritet kommer att fortsätta
finnas där och bevisa sitt värde.

De olika kreditbetygen och all den uppmärksamhet som ägnas dem samt tvisterna över metoder och val av
tidpunkt: allt detta sporrar mig i vårt arbete för att reformera instituten. Som jag angav i vårt meddelande av
den 2 juni har detta arbete inletts. Vi kommer att lägga fram lagstiftningsförslag i dessa frågor senast i slutet
av året eller i början av nästa år.

Slutligen nämnde Jürgen Klute att vi, när vi debatterar dessa frågor, talar om mer än endast
kreditvärderingsinstituten. Vi måste integrera denna faktor, detta instrument som absolut måste förbättras
– större insyn, kontroll, trovärdighet och mångfald – i en övergripande struktur med intelligent reglering
och effektiv tillsyn. Dessa är lärdomarna av den ännu pågående krisen. Vi ska lära oss en läxa av detta. Jag
upprepar att inte en enda aktör, produkt, marknad eller region får slippa undan effektiv tillsyn och intelligent
reglering.

Kommissionen föreslog just denna dagordning den 2 juni. För några dagar sedan gav ministerrådet i
Luxemburg den sitt stöd. Jag hoppas, och som ordförande José Manuel Barroso vill, att även Europeiska rådet
ger sitt stöd. Dessutom kan ni lita på att jag och vi kommer att lägga fram förslag till er, ett efter ett, steg för
steg, fram till början av nästa år, om alla de åtaganden vi har gjort. På det sättet kan vi på EU-nivå och i nära
samarbete med andra regioner i världen och särskilt med Förenta staterna dra varenda liten lärdom av denna
kris, som påverkar medborgare, konsumenter och företag.

Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

13. Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven
(ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande av Wolf Klinz, för utskottet för ekonomi och valutafrågor, om
förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt
som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv
2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper
är upptagna till handel på en reglerad marknad (KOM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))
(A7-0102/2010).

Wolf Klinz, föredragande. – (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot! Om jag använder lite mer än fyra
minuter förkortar jag mina avslutande anmärkningar, så att jag inte överskrider mina sex minuter.

Direktivet om prospekt utarbetades ursprungligen 2003 med villkoret att det skulle ses över i september
2009. Det har också skett. Direktivet om prospekt rör utformningen, godkännandet och offentliggörandet
av prospekt som en förutsättning för att erbjuda värdepapper till allmänheten eller emittera dem på en
reglerad marknad i EU. Rent allmänt rör den aktuella översynen tekniska frågor och är avsedd att avlägsna
rättsosäkerhet och orimligt betungande krav.
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Först och främst vill jag verkligen tacka alla ledamöter och skuggföredraganden som har samarbetat med
oss i denna fråga. Samarbetet har varit mycket bra, även med kommissionen. Utan ett sådant gott samarbete
skulle vi inte ha kunnat föra paketet i hamn i första behandlingen på mindre än tio månader. Jag ska nu
kortfattat presentera den utarbetade överenskommelsen och trepartssamtalen, i form av åtta huvudpunkter
som vi kunde enas om.

För det första var ett av våra mål att underlätta kapitaltillgången på marknaden för små och medelstora
företag. Som ni vet finansieras i USA många fler företag genom marknaden, inklusive små och medelstora
företag. I EU är det vanligtvis så, särskilt bland små företag, att finansieringen sker genom banklån. Vi vill
göra det möjligt för små företag att utnyttja marknaden oftare än förut. Vi har därför i fråga om erbjudandenas
sammanlagda vederlag höjt tröskelvärdet för tillämpning av direktivet om prospekt, som i slutänden belastar
de små och medelstora företagen med byråkrati och kostnader, från 2,5 miljoner euro till 5 miljoner euro.

Min andra punkt rör investerarskyddet. I samband med att vi underlättar för företagen vill vi även tillräckligt
skydda småspararna. Därför har vi i fråga om enskilda värdepappers nominella värde höjt tröskelvärdet för
undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt från 50 000 euro till 100 000 euro.

Den tredje punkten rör frågan om hur man gör det möjligt för anställda att ta del i ett företags aktiekapital
utan att företaget ska behöva bära de förhållandevis höga kostnader som är knutna till prospekt. Så det
handlar om att lätta på prospektkraven när det gäller program för aktier som riktar sig till anställda. Här har
vi infört en proportionalitetsklausul genom att avlägsna det onödiga kravet på offentliggörande. Samtidigt
har vi dock sett till att vi har ett dokument med grundläggande information, så att anställda som deltar på
detta sätt ges en uppfattning om vad de får. Vi har även sett till att företag som är noterade i tredjeland, det
vill säga ett land utanför EU, undantas från skyldigheten att offentliggöra prospekt – precis som företag i EU
– när de erbjuder aktier till sina anställda, under förutsättning att de kan bevisa att kraven för offentliggörande
är likvärdiga.

Det fjärde området som vi har diskuterat och som vi enades om rör det som i allmänhet kallas
prospektsammanfattning. I normalfallet är ett prospekt ett tjockt och omfångsrikt dokument som ofta
omfattar hundratals sidor. Sedan finns en sammanfattning som ofta omfattar ytterligare 50, 60 eller 70
sidor. Vi vill att parlamentet ska korta ned denna till vad som är känt som ”basfakta för investerare”, ett
dokument med grundläggande information för investerare av det slag som erbjuds av fondföretag med
traditionella värdepappersfonder. Kommissionen tog dock inte hänsyn till detta, utan ville endast se till att
nyckelinformation verkligen ingår i sammanfattningen.

Vi har nu enats om att behålla sammanfattningen i dess nuvarande form men samtidigt se till att den faktiskt
innehåller nyckelinformation som så småningom kommer att stakas ut genom krav i direktivet och behandling
på nivå 2. Detta kommer att bidra till att sammanfattningen kortas ned avsevärt, från de nuvarande 60, 70
eller 80 sidorna till kanske 20 eller 30 sidor, samtidigt som den blir lättläst, inte minst för småspararen. Detta
är viktigt, eftersom vi inte vill att småspararen ska vara borta ur bilden.

För det femte har vi ansvarsfrågan: vem garanterar att innehållet är korrekt när ett prospekt utarbetas? Om
en mellanhand använder prospektet och själv gör ändringar av innehållet blir mellanhanden den ansvariga
parten. Skyldigheten att offentliggöra prospekt upphör antingen när erbjudandeperioden har löpt ut eller
när handeln har inletts, beroende på vad som inträffar sist.

För det sjunde har vi översynsklausulen: liksom det tidigare direktivet kommer även detta direktiv att ses
över om fem år.

Sista punkten är att detta dokument är det första dokument som ligger i linje med bestämmelserna i
Lissabonfördraget. Låt mig sist men inte minst påpeka att ordföranden i utskottet för ekonomi och valutafrågor
har lyckats se till att parlamentet får tillräckligt med tid. Vi har tre månader på oss att reagera på kommissionens
förslag och ytterligare tre månader vid behov. Men om alla andra alternativ faller bort har vi lovat ett tidigt
godkännande för att denna rättsakt ska kunna genomdrivas så fort som möjligt.

Så blir alla nöjda.

Michel Barnier, ledamot av kommissionen. – (FR) Herr talman, mina damer och herrar! När jag hade äran att
frågas ut av parlamentet den 13 januari, innan jag utsågs till kommissionsledamot, åtog jag mig att förbättra
skyddet för investerare och att minska de administrativa kostnaderna för företagen, framför allt för de små
och medelstora företagen som, vilket vi vet, står för 80–90 procent av den ekonomiska verksamheten på
den inre marknaden. Därför är jag nöjd med att parlamentet har antagit det reviderade direktivet om prospekt
vid första behandlingen. Det ändrade direktivet förenklar och förtydligar reglerna för emission av värdepapper,
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hjälper små och medelstora företag, som Wolf Klinz nyss mycket riktigt påminde oss om, att få tillträde till
kapitalmarknaderna och kommer att bidra till att förstärka den inre kapitalmarknaden. Förhandlingarna om
direktivet gynnades av nära samarbete med parlamentet, och mer än så. Parlamentet och rådet föreslog till
och med viktiga förbättringar, och kommissionen var givetvis delaktig i processen.

Därför vill jag, på kommissionens vägnar, varmt tacka er föredragande, Wolf Klinz, och utskottet för ekonomi
och valutafrågor för deras effektiva arbete och konstruktiva samarbete. Vi är nöjda med den kompromisstext
som vi nu har framför oss, och som är i linje med det ursprungliga förslaget.

2003 års direktiv om prospekt hade väldigt tydliga och odiskutabla förtjänster. Det innehöll harmoniserade
regler om vad europeiska företag måste offentliggöra när de emitterar värdepapper och en stor innovation.
När ett prospekt har antagits i en medlemsstat är det giltigt i hela EU. Direktivet behövde dock justeras för
att förbättra den rättsliga klarheten och effektiviteten hos prospektsystemet samt för att minska de
administrativa kostnaderna.

Tack vare er och tack vare översynen kommer följaktligen minskade rapporteringskrav att tillämpas för små
företag och små långivare samt för nyemissioner och statliga garantier vid vissa typer av emissioner av
värdepapper. Prospektsammanfattningens form och innehåll kommer att förbättras. När företag säljer via
mellanhänder eller kedjor av icke-professionella investerare eller när de delar ut aktier till sina anställda
medges undantag från kravet på att offentliggöra ett prospekt. Slutligen kommer de rapporteringskrav som
just nu överlappar kraven i direktivet om insyn att upphävas.

Här är resultatet av vårt gemensamma arbete. Det reviderade direktivet kommer att ge ett balanserat verktyg
som är anpassat till de komplexa frågor som ställs av investerare och emittenter på kapitalmarknaderna,
oavsett om de är små och medelstora företag eller stora, väletablerade företag. Antagandet av texten vid
första behandlingen kommer att ge en stark signal om att EU respekterar sitt åtagande att förenkla och minska
den administrativa bördan samtidigt som nivån på investerarskyddet bevaras och till och med förbättras.
Därför vill jag återigen tacka er föredragande och er för att ni har antagit denna dynamiska kompromiss som
gynnar förenklingen och som framför allt gynnar små och medelstora företag i hela EU.

Diogo Feio, för PPE-gruppen. – (PT) Jag vill börja med att ta upp det goda arbete som har varit möjligt inom
utskottet för ekonomi och valutafrågor, tack vare förslagen från dess olika ledamöter, och betona den roll
som föredraganden, vår kollega Wolf Klinz, spelade för det positiva resultatet. När vi talar om prospekt talar
vi givetvis om offentliggörande, marknadssäkerhet och bättre tillgång till investeringar. Därför menar jag
att det ibland råder en tydlig konflikt mellan det skydd som konsumenterna behöver och skyddet för
investerare, som också är nödvändigt.

Vi lyckades hitta en jämvikt. Ofta var lösningarna inte identiska men icke desto mindre är det värt att betona
att i slutändan tog man i översynen hänsyn till situationen för små och medelstora företag och till behovet
av att respektera små investerare när det gäller möjligheten till större förenklingar. Man strävade också efter
ökad tydlighet angående undantagen och lägre kostnader för företagen genom en minskning av vad som
ofta är en överdriven administrativ börda.

Givetvis är rådets, kommissionens och parlamentets ståndpunkter ofta inte exakt desamma under
trepartssamtalen. Det var dock möjligt att uppnå en jämvikt om den framtida marknadssäkerheten på EU-nivå,
och jag vill betona att det är positivt.

Catherine Stihler, för S&D-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag vill tacka föredraganden och alla
skuggföredragandena för deras samarbete.

Jag menar att de kompromisser som har uppnåtts accepteras av S&D-gruppen eftersom de är rättvisa. Enligt
vår mening kommer de att leda till större skydd för investerare, framför allt för små icke-professionella
investerare. Jag anser, som kommissionsledamoten sade, att det är i linje med det ursprungliga direktivet.

Om vi tittar på sammanfattningen och dokumentet med basfakta – Wolf Klinz har talat om detta och behovet
av klarhet – anser jag att vi har fått till stånd en tydlig text där det klart framgår att det civilrättsliga ansvaret
alltjämt gäller för prospektet med basfakta.

Dessutom har vi förtydligat inom vilken period ett prospekt eller ytterligare information ska offentliggöras.
Vi har också förtydligat kravet på och ansvaret för prospektet när värdepapper säljs via mellanhänder i stället
för direkt av emittenten.
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När det gäller gränsvärden vill jag påstå att det snarare var fråga om en anpassning än en drastisk förändring,
men de kompromisser som uppnåddes var rättvisa och balanserade och S&D-gruppen stöder dem.

Jag anser att det är välkommet med en tydlig definition av en kvalificerad investerare. Kontrollen av handel
med tredjeländer har dessutom en positiv effekt.

Liksom bättre reglering är beslutet att programmet för aktier riktade till anställda ska undantas från kravet
på prospekt förnuftigt. När allt kommer omkring bör ledningen beakta om anställda inte är beredda att
investera i sitt eget företag.

Arbetet med delegerade akter – Wolf Klinz nämnde det. Tremånaderskompromissen är mycket viktig och
ett steg i parlamentets riktning.

Jag kommer givetvis att använda beslutet om prospektdirektivet som ett riktmärke för mitt arbete som
föredragande om byggprodukter medan rådet snarare använder djurdirektivet än prospektdirektivet som
riktmärke.

Jag välkomnar även det elektroniska offentliggörandet av prospektet samt klausulen om översyn om fem
år.

På det hela taget stöder S&D-gruppen den kompromiss som har uppnåtts och vi ser fram emot att stödja
första behandlingen i morgondagens omröstning.

Olle Schmidt, för ALDE-gruppen. – Herr talman! I spåren av finanskrisen ställs berättigade krav på större
insyn och bättre reglering av den finansiella marknaden. Med detta har jag inga problem, men som alltid när
nya regler ska införas måste det ske på ett balanserat sätt. Vi ökar inte växtkraften i Europas ekonomi genom
oövertänkta förslag, om än i vällovliga syften.

Jag vill därför tacka föredraganden, min kollega Wolf Klinz, för ett gott arbete som reagerar mot just alltför
mycket detaljerande regler och bestämmelser. Man ökar rättssäkerheten och tar bort omotiverat stränga
krav för att reducera företagens administrativa bördor med 25 procent fram till 2012. Den kompromiss
som har förhandlats fram av Wolf Klinz tillsammans med övriga är givetvis också jag och vår grupp nöjda
med. Förslaget minskar de små och medelstora företagens administrativa bördor utan – och det tycker jag
är viktigt att säga – att investerarskyddet försämras. Detta var också Michel Barnier inne på.

Diskussionen har ju kretsat kring de tröskelvärden som ska tillämpas vid offentliggörande av prospekt,
exempelvis vid nyemission. Jag tycker att de är väl avvägda och att de ger möjligheter till en bättre fungerande
inre marknad. Förslaget innebär ju att små och medelstora företag inte behöver lämna prospekt och kan
därför lättare dra till sig kapital. Tröskeln höjs från 2,5 miljoner euro till 5 miljoner euro. Det är välavvägt.
Förslaget innebär också att regionala banker lättare kan ta ut obligationer eftersom trösklarna höjs från
50 miljoner euro till 75 miljoner euro för värdepapper som inte är aktierelaterade, som till exempel
räntebärande skuldebrev och strukturerade produkter.

Sammantaget skulle jag precis som kollegan från S&D-gruppen vilja tacka Wolf Klinz för ett alldeles utmärkt
arbete. Detta betänkande är ett viktigt steg på vägen för att förbättra villkoren för miljontals småföretagare
i EU.

Vicky Ford, för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag vet att detta inte är ett av våra mest rubrikskapande
betänkanden, men det förtjänar att vara det. Prospektdirektivet har nämligen haft en avgörande betydelse
för regleringen av de europeiska företagens tillgång till kapital, vilket i sig är viktigt för Europas framtida
potential för ekonomisk tillväxt.

Det har varit ett nöje att arbeta med skuggföredragandena men det har allra mest varit ett nöje att arbeta
under Wolf Klinz ledning. Han har verkligen tillfört mervärde till kommissionens ursprungliga förslag och
till rådets ståndpunkt. Jag anser att den text som blev resultatet inte bara är tekniskt genomförbar, utan också
en bra jämvikt mellan investerarskydd och förenklad tillgång till kapitalmarknaderna för de europeiska
företagen. Vi har arbetat hårt för att uppnå rättssäkerhet och det finns ett tydligt förfarande för uppdatering
och komplettering av prospekten. Vi har försökt hjälpa investerarna med innehållet i sammanfattningen
och med begreppet basfakta.

Jag är framför allt nöjd med att systemet för offentliggörande av emissioner kommer att förenklas. Jag anser
att det inte bara kommer att hjälpa stora företag utan även små. I en tid när marknaderna är föränderliga kan
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kostnaden för ett prospekt hindra företagen från att ens försöka öka sitt kapital. Vi bör verkligen ta hänsyn
till detta i nuläget.

Det är ett mycket välkommet exempel. Jag ser fram emot ytterligare analys av sektorn när vi undersöker
direktivet om marknader för finansiella instrument senare i år. Som jag sade är detta ett exempel på en konkret
åtgärd som vi vidtar för att förbättra den europeiska företagsmiljön och för att investera i vår framtid.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer
och herrar! Vi vet ett antal saker. Vi vet att krisen har varit som ett muterande virus. Den började som en
fastighetskris, blev sedan en bankkris, sedan en ekonomisk kris för att slutligen bli en nationell skuldkris
som kan utlösa andra kriser inom sektorn.

Vi vet också att krisen har varit oerhört kostsam. Enligt kommissionen uppgick förpliktelserna om stöd till
finanssektorn till totalt 3,5 miljarder euro, med andra ord en tredjedel av EU:s bruttonationalprodukt. Vi vet
också att en av de främsta orsakerna till krisen var bristen på öppenhet inom produktionen och institutionerna
samt på marknaderna.

Därför är betänkandet som vi just nu diskuterar mycket viktigt. Om ni vill ha statistiska uppgifter vill jag
påminna er om att enbart i Förenta staterna ökade tillgångsbaserade värdepapper fyra gånger och värdepapper
mot säkerhet i hypotek sju gånger mellan 2000 och 2006. I en aktuell rättegång sade dessutom rådgivarna
till en välrenommerad bank att de inte visste exakt vad de sålde.

Vi vet också – och detta är det tredje påståendet – att många av de åtaganden vi ingick vid G20-mötet inte
har förflyttats, för att citera en spansk poet, ”från muserna till teatern” – det vill säga att de inte har omvandlats
från fantasi till skrift.

Vi vet också att under omorganisationen av finanssektorn finns det tre principer som enligt min mening är
grundläggande: alleuropeiska organ bör kontrolleras av alleuropeiska myndigheter, vi bör ha tillgång till de
åtgärder som krävs för att bekämpa viruset och undvika infektion och slutligen bör vi förhindra att allmänheten
själv får betala för dessa infektioner som den inte har orsakat.

Herr kommissionsledamot! Ni måste utföra ett omfattande arbete om vi inte vill att nästa kris ska fånga oss
med byxorna nere.

Avslutningsvis vill jag säga på franska att jag rekommenderar ”de l’audace, encore de l’audace et toujours de
l’audace” i ert uppdrag – mod, mer mod och alltid mod.

ORDFÖRANDESKAP: KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Avskaffande av regler om dubbla skyldigheter och minskade krav på
offentliggörande för företag med begränsat börsvärde förväntas leda till besparingar på sammanlagt 110
miljoner euro per år i EU. Översynen av prospektdirektivet kommer därmed att bidra till att främja
konkurrenskraften för små och medelstora företag i EU. Vi får inte glömma att små och medelstora företag
är drivkraften i EU:s ekonomi. De skapade 9,4 miljoner arbetstillfällen i EU mellan 2002 och 2008 och just
nu förser de 90 miljoner EU-medborgare med arbete.

Samtidigt bör kraven på finansiell insyn samordnas på EU-nivå för att minska den administrativa bördan
för europeiska företag. Därför bör den nyligen inrättade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
övervaka harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftningar när det gäller undersökning och godkännande
av prospekt.

David Casa (PPE). – (EN) Fru talman! Det har varit stor turbulens på de europeiska marknaderna under de
senaste åren och många har drabbats av stora förluster. Därför måste vi se till att investerare, framför allt
icke-professionella investerare, får tillräckligt skydd inom EU. Investerare bör kunna få den information som
krävs för att kunna fatta välgrundade beslut. En välstrukturerad ram bidrar också till att göra den europeiska
marknaden säker och därmed mer attraktiv för seriösa investerare.

Prospektdirektivet har varit avgörande för inrättandet av industristandarder i EU, precis som
fondföretagsdirektivet. Den tekniska lagstiftning som reglerar denna dynamiska industri bör med jämna
mellanrum ses över, finjusteras och uppdateras så att den förblir relevant och aktuell. Jag håller med om att
vissa bestämmelser i direktivet är onödiga och att vissa krav som organisationerna måste följa bör upphävas.
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De fördelar som de innebär för investerarna är försumbara samtidigt som de skapar en stor börda för företagen
själva. Samordningen av definitionerna i syfte att undvika tolkningsproblem i olika medlemsstater kommer
också att harmonisera sektorn ytterligare.

Slutligen vill jag gratulera föredraganden, Wolf Klinz, till hans utmärkta arbete. Jag vill också gratulera alla
skuggföredragandena. Jag anser att betänkandet är välbalanserat och välavvägt.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Fru talman, herr kommissionsledamot! Jag anser att betänkandet om ändringen
av prospektdirektivet är positivt eftersom många av ändringsförslagen minskar den administrativa bördan
för företag. Föredraganden och skuggföredragandena har tillsammans utfört ett enastående arbete.

Som en motvikt till en minskning av kraven på ett prospekt bör vi alltid ta hänsyn till frågan om skydd för
investerarna. Den rättsliga grunden för prospektsammanfattningen förtydligades och idén om en bred rättslig
grund förkastades, vilket är bra. En lång prospektsammanfattning är nämligen svår att förstå och investeraren
kanske anser att det inte finns något behov av att noggrant läsa igenom hela prospektet. Nu måste
prospektsammanfattningen bara motsvara sammanfattningen. Det får inte finnas några motsättningar mellan
dessa två. Det nuvarande rättsliga ansvaret omfattar sanningshalten i prospektet. Jag välkomnar också kraven
om att innehållet i prospektet ska förtydligas och att strukturen ska vara enhetlig så att sammanfattningarna
blir lätta att förstå.

I det andra ändringsförslaget som jag lade fram ville jag se till att kravet på prospekt gällde vid placeringar
av personalen. Detta grundades på idén att alla investerare bör behandlas lika. Det kan inte alltid genomgående
antas att en liten investerare i personalen vet tillräckligt om företaget och dess värdepapper. Det kanske är
någonting vi bör återkomma till och överväga i framtiden.

Direktivet har ett viktigt syfte: att en investerare ska kunna grunda sitt investeringsbeslut på tydlig och
förståelig information som är lättillgänglig. Jag anser att ändringen av direktivet, trots det problem jag
nämnde, kommer att bidra till en förändring i rätt riktning.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Jag vill gratulera Wolf Klinz till hans enastående insatser med betänkandet och
göra följande förtydliganden. Kommissionens förslag för att förenkla och förbättra prospektdirektivet leder
till ett bättre investerarskydd genom att investerarna får tillräcklig, lämplig information. Det unika passet är
giltigt på alla marknader i EU efter att det har registrerats och auktoriserats av de behöriga myndigheterna i
en medlemsstat.

När det gäller att minska byråkratin anser jag att det krävs en lämplig rättslig ram för att undanröja osäkerheten
angående anmälan i värdmedlemsstaten. Genom att avskaffa överflödiga uppgifter som påverkar företagen
kan vi minska de omotiverat höga kostnaderna med 25 procent och den administrativa bördan inom år
2012. Slutligen vill jag säga att de nya reglerna kommer att ge bättre skydd till investerarna och ge dem en
chans att bättre analysera riskerna förknippade med ett värdepapper innan de gör en investering.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Fru talman! Tydlig reglering av ansvarsfrågan är givetvis grundläggande för
en öppen värdepappersmarknad. Därför bör vi först och främst sträva efter att skydda de små investerarna.
När det handlar om återförsäljning av värdepapper behöver investeraren veta vem som är ansvarig för att
informationen är riktig och aktuell. Om vi ser investeraren som en konsument som är värd att skydda är det
mycket viktigt att han eller hon ges tillgång till den information som behövs för att prissätta produkten, i
det här fallet värdepapper. Endast då kan han eller hon fatta välgrundade beslut.

På samma sätt är det viktigt att vi på EU:s gemensamma kapitalmarknad upprättar en jämförande lista över
skillnaderna mellan ansvarsreglerna i de nationella civillagstiftningarna. I denna tid av kris och osäkerhet
innebär det att investeraren återigen ges en verklig känsla av förtroende genom motsvarande öppenhet på
värdepappersmarknaden.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Prospektet reglerar erbjudandet av
värdepapper till allmänheten och emitteringen av dem på en reglerad marknad i EU. Det är ett slags pass
som ger tillträde till alla marknader i EU. I granskningens och öppenhetens intresse välkomnar jag skyddet
för de små investerarna och, framför allt, kravet på anmälan. Jag ser en förbättrad tillgång på värdepapper
för små och medelstora företag genom upphävande av administrativa hinder som en investering i framtiden.

Michel Barnier, ledamot av kommissionen. – (FR) Fru talman! Jag vill återigen tacka alla talare för deras
godkännande och ytterligare kommentarer. Självfallet är den text som kommer att godkännas en dynamisk
kompromiss. Därför kan den inte omfatta alla idéer och alla förslag, men samtidigt menar jag att parlamentet,
Wolf Klinz, hans utskott, utskottet för rättsliga frågor med flera har god anledning att vara nöjda eftersom
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den nuvarande texten har blivit mycket bättre – och jag ska vara uppriktig här – av era kommentarer och
förslag samt av er konstruktiva kritik under hela förhandlingsprocessen.

Ett stort antal av de ändringsförslag ni införde tillsammans med andra kolleger från utskottet för ekonomi
och valutafrågor har integrerats i texten. Det gäller framför allt ändringsförslagen om direktivets räckvidd,
tillhandahållandet av basfakta i prospektsammanfattningen, det tillämpbara systemet för arbetstagare och
till och med ”lissabonifieringen” – för att citera en fras – i prospektdirektivet.

Diogo Feio nämnde konflikten mellan skydd av investerare och små och medelstora företags behov. Jag vill
påminna honom om att ett proportionerligt prospekt kommer att utvecklas för små och medelstora företag.
George Sabin Cutaş tog också upp detta åtagande, den särskilda behandlingen av små och medelstora företag.
Ett proportionerligt prospekt kommer därför att utvecklas för små och medelstora företag, ett nivå 2-prospekt
som dock respekterar investerarnas behov av skydd.

En annan punkt som Sari Essayah nyss tog upp är kvalificerade investerare och behandlingen av privatpersoner.
I direktivet tar man fullständig hänsyn till skillnaden mellan dem. Jag vill påminna er om att sammanfattningen
kommer att spela en avgörande roll när det gäller att garantera tillräckligt och rättvist skydd av privatpersoner.

Kommissionen kan acceptera alla ändringsförslag och stöder därför texten liksom jag har noterat att de andra
talarna från grupperna gör, det vill säga Diogo Feio, Catherine Stihler, Olle Schmidt och Vicky Ford, som
antog denna utmärkta kompromiss för sina grupper. Vi är förvissade om att direktivet kommer att bidra till
att förstärka skyddet för investerarna och minska de administrativa kostnaderna för emittenterna samt att
det i ännu större utsträckning kommer att främja en utveckling mot en verklig kapitalmarknad i EU. Vi får
inte gå miste om detta tillfälle.

Avslutningsvis vill jag tacka José Manuel García-Margallo för hans bidrag. Förutom den här texten, som
utgör ett verkligt framsteg, har han gjort mer allmänna framsteg i och med att han också arbetar mycket
effektivt med tillsynspaketet, öppenhetspaketet som just nu diskuteras. Jag vill påminna er om att översynen
kommer att förbättra öppenheten och anpassa den till emittenterna, framför allt till små och medelstora
företag, samtidigt som – jag upprepar – skyddet av investerarna respekteras. Kontroll integrerades i
tillsynspaketet, omnibustexten, och det är denna text som José Manuel García-Margallo arbetar med
tillsammans med andra kolleger samtidigt som han uppmanar oss att visa kollektivt mod.

Ni har visat detta i den här texten, som utgör ett verkligt framsteg. Min förhoppning är att vi alla tillsammans
med rådet under de kommande dagarna ska visa detta genom lika dynamiska kompromisser om andra texter
som för närvarande diskuteras, om förordningen om hedgefonder och private equity och, framför allt, om
det stora europeiska tillsynsprojektet som vi behöver för den aktuella texten samt om kreditvärderingsinstitut
som vi tidigare talade om och om ett stort antal andra frågor om reglering, öppenhet och kontroll. Detta är
den lärdom vi bör dra av krisen. Det är vårt ansvar.

Wolf Klinz, föredragande. – (DE) Fru talman! Jag vill bara göra några korta anmärkningar. För det första vill
jag tacka kommissionsledamoten och alla ledamöter för deras vänliga kommentarer. Jag är nöjd med att ni
delar mina åsikter. Vårt samarbete har gjort det möjligt för oss att uppnå olika mål, nämligen enklare tillgång
till kapital för små och medelstora företag och upphävande av administrativa hinder å ena sidan samt förbättrat
och garanterat investerarskydd och framsteg när det gäller inrättandet av en verklig europeisk inre marknad
å andra sidan.

När den nya versionen av prospektdirektivet ses över om några år hoppas jag att vi kommer att kunna inrätta
en länk mellan prospektdirektivet och direktiven om insyn och marknadsmissbruk och att vi kanske kan gå
så långt att vi, när det gäller icke-aktierelaterade värdepapper, inte väljer hemmamarknaden utan en annan
medlemsstat som startpunkt för emittering.

Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum onsdagen den 16 juni 2010.

14. Översyn av den fleråriga finansramen (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är debatten om

– en muntlig fråga till rådet från Reimer Böge, för budgetutskottet, om översynen av den fleråriga budgetramen
2007–2013 (O-0074/2010 – B7-0310/2010), och
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– en muntlig fråga till kommissionen från Reimer Böge, för budgetutskottet, om översynen av den fleråriga
budgetramen 2007–2013 (O-0075/2010 – B7-0311/2010).

Reimer Böge, frågeställare. – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! På budgetutskottets vägnar ställer vi
dessa muntliga frågor till kommissionen och rådet angående översynen av den fleråriga budgetramen i en
tid av oerhört stora ekonomiska och politiska utmaningar inom EU och i en tid när EU-projektets hållbarhet
också ifrågasätts. Vi lägger fram dessa muntliga frågor eftersom de hänger samman med gemensamma
uttalanden och löften från maj 2006 som en del av det interinstitutionella budgetavtalet, som inte längre
verkar gälla. Det är åtminstone vårt intryck.

Dessutom har vi genomförandet av Lissabonfördraget med nya prioriteringar för utrikeshandel, idrott,
rymdforskning, klimatförändringar och energi, för att bara nämna några exempel. Det innebär att vi också
måste hitta utrymme i vår budget för dessa nya prioriteringar. I artikel 311 fastställs uttryckligen att unionen
ska se till att den har nödvändiga medel för att nå sina mål och genomföra sin politik utan att ta upp lån.

Man kan säga att uttalandet om budgetöversynen den 17 maj 2006 innehåller allt som krävs för en
uttömmande översyn av de beslut som fattades då och för deras översyn, om så krävs, samt en uttalad garanti
om parlamentets deltagande och engagemang i den dithörande opinionsbildningen.

Som ansvarig föredragande i denna fråga måste jag tyvärr i dag fråga om dessa avtal och åtaganden var äkta
eller om de redan från början bara var en bluff som helt enkelt behövdes för att uppnå ett avtal med rådet.
Kommissionsledamot Lewandowski! Tvekar kommissionen när det gäller den förväntade analysen och de
förväntade förslagen bara på grund av att rådet inte vill ge vika i denna fråga? Ni måste bestämma er för om
ni vill hålla med rådet eller parlamentet.

Jag vill tillägga att i punkt 4 i det interinstitutionella avtalet fastställs det tydligt att om man genomför en
fördragsändring som påverkar budgeten kommer den fleråriga budgetramen och det interinstitutionella
avtalet att behöva justeras därefter. Det är dessa åtaganden, från och med europeiska avdelningen för yttre
åtgärder, och de ovannämnda prioriteringarna som gör det nödvändigt med en översyn, inte bara av teknisk
art utan med största sannolikhet också en politisk översyn, av budget IIV och av den fleråriga budgetramen.
Även om de inte behöver genomföras under det första året kommer de med största sannolikhet att påverka
den fleråriga planeringen.

Vid denna tidpunkt vill jag tillägga att vi kände oss kränkta av det beslut som hastigt fattades under
stabiliserings- och räddningspaketet. Givetvis var det nödvändigt och det fanns inte några alternativ men
samtidigt innebär det att parlamentets rättigheter i budgetfrågor till viss del körs över. Kommissionen bör
överväga huruvida den ska använda artikel 124, med andra ord om den ska ta initiativ till att arrangera
regelbundna möten på högsta nivå, med ordförandena för institutionerna, som en del av budgetförfarandet
för att slutligen driva dessa känsliga frågor framåt. Vi bör nämligen också, förhoppningsvis före eller under
medlingen, tala om översynen av den fleråriga budgetramen – artikel 312 angående godkännandeförfarandena
– och den politiska översynen av budget IIV utifrån vad som är politiskt nödvändigt. Vi bör också diskutera
eventuella justeringar i enlighet med Lissabonfördraget, marginaler, översyner, flexibilitet, framtida politiska
projekt som Galileo och den internationella termonukleära experimentreaktorn (ITER) samt den europeiska
avdelningen för yttre åtgärder för att inrätta projekt som ger mervärde till Europa. När det är möjligt bör vi
givetvis också vara återhållsamma.

Under mitt anförande här i dag måste jag på största allvar fråga både rådet och kommissionen om de anser
att alla dessa avtal nu bör ses som tomma ord. Eller är ni verkligen beredda att rådfråga parlamentet? Det är
i Lissabonfördragets intresse att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder under förfarandet för antagandet av
budgetramen för att förenkla antagandet av denna akt. Jag har hittills inte sett några tecken på detta och
därför måste jag ställa följande fråga till er: är ni beredda och anser ni att ni kan se över den fleråriga
budgetramen medan ni på samma gång tillsammans med oss anpassar den till bestämmelserna i
Lissabonfördraget? Både kommissionens och rådets svar kommer att vara avgörande för vårt framtida
samarbete i budgetfrågor under de närmaste åren.

Luis Espadas Moncalvillo, rådets tjänstgörande ordförande. – (ES) God kväll. Jag tackar parlamentsledamöterna
för möjligheten att besvara era frågor om detta ämne, som är mycket viktigt.

Jag måste börja med att understryka att vid Europeiska rådets möte i december 2005 ingicks inte något avtal
om att den fleråriga budgetramen skulle ses över. I stället ombads kommissionen att genomföra en fullständig
och fördjupad undersökning av alla EU:s utgifts- och inkomstposter och därefter lägga fram en rapport om
detta. Europeiska rådet fastställde också att beslut om alla aspekter av rapporten kunde fattas mot bakgrund
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av rapporten i sig och att man kunde ta hänsyn till rapporten vid utarbetandet av de förberedande studierna
för den kommande budgetramen.

Än så länge har inte kommissionen lagt fram denna undersökning. Rådet anser inte att det i nuläget finns
ett enormt eller stort behov av att se över den aktuella fleråriga budgetramen. Det beror framför allt på
behovet av att ta hänsyn till den budgetmässiga och makroekonomiska situationen som medlemsstaterna
just nu kämpar med. Den ståndpunkt som rådet har antagit är således att alla nya behov bör finansieras
genom en prioritering eller omfördelning av de lån som i nuläget beviljas. Under alla omständigheter kräver
alla beslut om att se över den fleråriga budgetramen ett förslag från kommissionen och detta förslag har inte
mottagits.

Likväl är det uppenbart att om ett beslut om en översyn av budgetramen ska antas måste det givetvis göras
i enlighet med fördraget, däribland artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Jag vill ta tillfället i akt och upprepa rådets ståndpunkt, som integrerats i dess budgetriktlinjer för 2011, som
antogs den 16 mars och som lades fram för parlamentet under trepartssamtalet den 25 mars i år. Rådet håller
med kommissionen om att Lissabonlagstiftningspaketet bör vara en teknisk åtgärd och att det inte får leda
till en ändring av innehållet i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk
förvaltning av den 17 maj 2006.

Jag måste betona vikten av att så snart som möjligt anta Lissabonlagstiftningspaketet så att de nya krav som
har inrättats genom det nya fördraget kan införlivas i lagstiftningen utan kraftiga förseningar. Som en del av
denna process är rådet redo att inleda diskussioner med parlamentet om Lissabonlagstiftningspaketet.

Jag är tacksam för den möjlighet som har getts genom frågan att redogöra för rådets ståndpunkt i denna
fråga och jag besvarar gärna vilka andra frågor som helst som ledamöterna anser att det är lämpligt att ställa.

Janusz Lewandowski, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag börjar direkt med seriösa svar på
frågorna. Om Reimer Böge ställer frågorna är det nämligen tillräcklig anledning för att ta dem på allvar.

När det gäller frågan om översyn av budgetramen har ni nu rapporten om det interinstitutionella avtalets
funktion framför er. I den analyseras flexibiliteten och marginalerna – inte som ett mål i sig, utan inom ramen
för möjliga nya utvecklingar.

Slutsatsen är mycket tydlig, nämligen att marginalerna är mycket små i nästan alla rubriker. Vi kan till exempel
inte förvänta oss att rubrik 2 (jordbruk) ska kunna tillgodose ytterligare behov närhelst nya behov behöver
finansieras. Kommissionen kan bara lägga fram förslag om en översyn av budgetramen när behoven är kända
i detalj och inte kan täckas av andra medel, vilket hittills inte har varit fallet. Till och med när det gäller ITER
behöver vi åtaganden om långsiktiga finansieringar för detta storskaliga projekt.

När det gäller de poster som ses som avgörande för EU 2020-strategin för grön och smart tillväxt för alla
har vi avsatt cirka 58 miljarder euro i budgetförslaget för 2011, vilket är 40 procent av den budget som krävs
för målen i EU 2020-strategin.

När det gäller den andra frågan om förfarandet var kommissionens grundläggande logik att anpassa
bestämmelserna i det nuvarande interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin till Lissabonfördraget. Målet
var att bevara så mycket kontinuitet som möjligt och göra så få förändringar som behövs genom det nya
fördraget, men med det grundläggande antagandet att flexibilitetsnivån och maktbalansen mellan
institutionerna skulle bevaras.

Vi vet vad som väntar mot bakgrund av våra antaganden. Den fråga som ännu inte har avgjorts är den så
kallade ”zero zero free flexibility” som har varit avgörande för medlingen sedan 2007. Alla som deltog i
medlingen är medvetna om att den var nödvändig och därför bör vi försvara den. Detta var bestämmelsen
om att rådet fattar beslut genom kvalificerad majoritet när det gäller kompensation och översyn, vilket har
skett vid flera tillfällen sedan 2007. Jag anser att det inte finns någonting i ordalydelsen och andan i det nya
fördraget som motsäger flexibilitetsnivån och vi kommer att vara mycket flexibla när det handlar om det
nya innovativa utkastet till punkten om flexibilitet i den fleråriga budgetramen.

Den nya budgetöversynen som är försenad bör utgöra ett tillfälle att lägga fram den politiska visionen för
framtiden, vilket Reimer Böge tydligt uppgav. Detta är vår uppgift, inte rapporten om det interinstitutionella
avtalet. Vi hoppas att vi lever upp till parlamentets förväntningar och vi är, som alltid, beredda att samarbeta.

15-06-2010Europaparlamentets överläggningarSV124



Franz Obermayr (NI). – (DE) Fru talman! Jag inser att det kanske är opassande av mig men jag är rädd för
att jag måste ta upp en ordningsfråga. För mig är fotografering främst en trevlig hobby. Jag undrar dock
huruvida denna nya praxis där parlamentsledamöter fotograferar andra, framför allt i smyg och bakifrån, är
passande.

Jag vet att användningen av dolda kameror har varit allmän praxis för Hans-Peter Martin-listan. Fru talman!
Kan ni vara vänlig och förklara detta för mig? Alla som vill ha ett fotografi av mig kan få det. Jag skickar gärna
ett fotografi i pdf-format eller via e-post till dem. Däremot anser jag att det är omoget att man fotograferar
mig bakifrån i smyg när jag sitter bredvid en ledamot från Martin-listan bara för att dokumentera detta. Jag
ber er att rätta till detta i framtiden eftersom det är opassande för parlamentet och jag ber er att gå vidare
med min fråga.

Talmannen. – Tack herr Obermayr. Vi har noterat er begäran och kommer att skicka vidare frågan för
undersökning.

Marian-Jean Marinescu, för PPE-gruppen. – (RO) Som Reimer Böge sade förbinder sig EU till nya prioriteringar
genom Lissabonfördraget. Därför bör vi se till att det finns de ekonomiska resurser som krävs för att uppnå
målen och genomföra EU:s politik. Situationen kräver uppenbarligen en omfattande översyn, som omfattar
alla aspekter av EU:s utgifter och inkomster, däribland tekniska och politiska justeringar av den fleråriga
budgetramen och det interinstitutionella avtalet samt en översyn av vissa budgetanslag som man har kommit
överens om t.o.m. 2013.

Vi får dock inte förbise att vi är mitt i en ekonomisk kris och att vi måste använda alla tillgängliga resurser
för att ta oss ur krisen. Förutom den omfattande översynen, som måste genomföras varsamt och noggrant,
anser jag att det också krävs en pragmatisk hållning för att förenkla de uppgifter vi står inför och hjälpa oss
att komma igenom denna period snabbare. Jag instämmer med rådets tjänstgörande ordförande i att alla
medel som hittills inte har använts bör omfördelas till områden som främjar ökad sysselsättning och som
hjälper oss att ta oss ur krisen. Det krävs inte ytterligare medel utan det räcker med att omfördela de medel
som inte har använts.

Inom EU-programmen bör medlemsstaterna ges möjlighet att överföra medel från områden där efterfrågan
är för låg till områden där ansökningarna överskrider de tilldelade resurserna. Dessutom finns det olika
initiativ som har antagits efter 2007, såsom det östliga partnerskapet och Donaustrategin. En omfördelning
av medel till dessa instrument skulle, tillsammans med varje deltagande medlemsstats bidrag, innebära ett
stort bidrag till lansering och genomförande av projekt av stor vikt för staterna i regionen, och inte bara för
dem.

Eider Gardiazábal Rubial, för S&D-gruppen. – (ES) Fru talman! De debatter som vi har deltagit i här i
parlamentet de senaste månaderna har varit mycket viktiga.

Vi utformar, varken mer eller mindre, EU:s framtid. Till exempel diskuterar vi EU 2020-strategin vars syfte
är att förhindra att vi hamnar på efterkälken inom forskning, utveckling och innovation, inrättande av
arbetstillfällen, konkurrens på världsnivå och miljön. Jag skulle vilja veta om kommissionen och rådet anser
att dessa mål kan uppnås utan en stor ökning av EU-budgeten eller om vi i stället återigen inte går längre än
att avge förklaringar som låter bra.

Vi får inte heller glömma – och vi har redan påpekat det – att Lissabonfördraget trädde i kraft för några
månader sedan och att europeiska avdelningen för yttre åtgärder därmed har lanserats, vilket också har en
kostnad. Jag vill veta hur vi ska finansiera den.

Jag ska ge er ett exempel på vad jag anser att vi inte bör göra och som jag tyvärr har hört nämnas här. Till
exempel har kommissionen precis lagt fram en ändringsbudget för att kompensera bananexporterande stater
i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet med 190 miljoner euro under fyra år. Anser ni verkligen att detta
åtagande ska uppfyllas på bekostnad av andra sorters stöd till tredjeländer? Ska vi verkligen finansiera nya
åtaganden genom att göra nedskärningar inom tidigare ingångna åtaganden?

Jag anser att behoven är tydliga och att även svaren bör vara det. Likväl vill jag i bara ett fall upprepa vad
rådet sade när det antog den aktuella budgetramen och jag citerar den aktuella texten: ”Den ökade takten i
globaliseringen och de snabba tekniska förändringarna ger oss fortsättningsvis nya möjligheter och ställer
oss inför nya utmaningar. Mot denna bakgrund är Europeiska rådet enigt om att EU bör genomföra en
genomgripande omvärdering av de finansiella ramar som omfattar såväl inkomster som utgifter för att ge
stöd åt moderniseringen och att fortlöpande förstärka den. Europeiska rådet uppmanar därför kommissionen
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att genomföra en fullständig och omfattande översyn som täcker alla aspekter på EU:s utgifter, inbegripet
den gemensamma jordbrukspolitiken, och på inkomster, bland annat Förenade kungarikets rabatt, och lägga
fram rapport om detta 2008−2009.”

Nu befinner vi oss i mitten av 2010 och parlamentet måste ställa en muntlig fråga till de två andra
institutionerna för att få veta om de kommer att uppfylla de åtaganden de skulle ha uppfyllt förra året.

Det har redan sagts och det skulle på ett sätt kunna stämma: vi befinner oss i en svår ekonomisk situation,
vi befinner oss i en ekonomisk kris där majoriteten av länderna skär ner på sina budgetar och det kommer
att anses vara absurt att be om mer pengar till EU. Jag vill dock säga två saker om detta till er.

För det första är syftet med medlemsstaternas nedskärningar att minska underskottet, och parlamentet och
EU uppvisar inte några underskott. De uppvisar inte något underskott eftersom detta är ett krav i fördragen.

För det andra, vilket är mycket viktigare, om vi verkligen tror på det europeiska projektet och om vi vill
fortsätta att vara relevanta måste vi reagera nu. Det kommer att finnas vinnare och förlorare och om vi inte
vill tillhöra förlorarnas grupp måste vi inrätta en tydlig och långtgående strategi.

Jag hoppas att detta inte stannar vid ett tillkännagivande av avsikterna eftersom vi inte kan tillåta oss det.

Anne E. Jensen, för ALDE-gruppen. – (DA) Fru talman! Jag vill börja med att påminna rådet om att det var
rådet som föreslog att vi skulle ha en halvtidsöversyn. Det var rådet som begärde att vi halvvägs in i perioden
skulle undersöka om medlen eventuellt kunde användas till någonting annat, om vi kunde se över hur medlen
används. Nu säger rådet att det helst inte vill tala om det. Bollen är på kommissionens planhalva.
Kommissionen påstår att det självfallet har kontrollerat medlen och hur mycket flexibilitet det finns. Jag vill
tacka Janusz Lewandowski eftersom vi har en utmärkt rapport som visar att det i stort sett inte finns någon
flexibilitet.

Därför behöver vi ta oss samman och överväga vilka möjligheter som står till buds. Vi behöver inte bara
överväga hur stor flexibilitet vi har utan också om det finns program som inte fungerar. Finns det några
möjligheter till besparingar? Det var troligen också en av rådets avsikter. Är det möjligt att omprioritera
någonting? Vi tänker givetvis inte bara på att spendera mer pengar utan också på att vi kanske kan använda
pengarna på ett bättre sätt. Det skulle också kunna vara en möjlighet. Bör vi inte få i gång debatten? Problemen
kommer inte nödvändigtvis att lösa sig själva om vi inte talar om dem. Det kan vara en god idé att sätta fart
på debatten

Jag har förvånats av medlemsstaternas vilja under den senaste tiden att bidra utanför EU-budgeten. Jag besökte
gemenskapens kontrollorgan för fiske i Vigo. Där hade de chartrat en båt för att kontrollera fisket och det
behövs verkligen. Medlemsstaterna betalar gärna för detta utanför budgeten. Jag vill påpeka att det krävs
mycket byråkrati för ett så litet organ att samla in pengar från 27 medlemsstater. Därför är det inte rätt väg
att gå. Vi får inte sticka huvudet i sanden. Vi behöver ha en ärlig debatt om denna fråga och undersöka hur
vi kan lösa problemen.

Helga Trüpel, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Fru talman, kommissionsledamot Lewandowski, herr Espadas
Moncalvillo! Jag är besviken både när det gäller dagens svar från den spanske tjänstgörande rådsordföranden
och kommissionsledamot Janusz Lewandowskis svar.

Det ni gör är att ni vältrar över ansvaret. Luis Espadas Moncalvillo säger: ja, kommissionen måste utarbeta
någonting. Sedan säger kommissionsledamot Janusz Lewandowski med all rätt att vi behöver en politisk
vision för EU:s framtid, men likväl berättar han inte för oss hur den kan se ut. I dag sade han bara igen att vi
måste tala om det och att vi kommer att lägga fram ett dokument. Kommissionen och rådet, ni har haft
många år på er att göra framsteg med detta politiska initiativ. Jag vill påminna er om att när en majoritet av
parlamentet 2006 röstade igenom den aktuella budgetplanen var det på villkor att en halvtidsöversyn skulle
genomföras samt att alla inkomster och utgifter skulle prövas. Den österrikiske kanslern Wolfgang Schüssel
sade vid detta tillfälle: ”Om vi inte uppfinner något nytt system kommer vi att flyga på varandra när nästa
budgetplan läggs fram.” Vi måste sätta stopp för Storbritanniens rabatt och vi måste verkligen veta var vi
står när det gäller våra politiska mål, men vi måste givetvis också komma överens om en budget. Hittills har
vi inte lyckats förverkliga detta, vilket jag beklagar djupt. Vi behöver verkligen en debatt om
finansieringskällorna till EU-budgeten. Behöver vi inte till exempel koldioxidskatten och skatten på
ekonomiska transaktioner så att vi kan förhindra att den nya skattebördan faller på våra medborgare samtidigt
som vi inrättar en öppen grund till EU-budgeten?
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När det gäller inkomster säger alla att vi helt enkelt inte kan fortsätta med vår jordbrukspolitik, framför allt
efter undersökningen om hälsokontroller, utan att jordbrukspolitiken måste vara mer miljövänlig och mer
hållbar. Inga förslag angående detta har hittills tagits upp. När det gäller strukturfonderna och klimatpolitiken
är det mycket tydligt att vi även måste ändra vår strukturpolitik och att den måste bli mer hållbar om vi
menar allvar med våra gemensamma klimatförändringsmål.

Detta är även fallet med målen för vår utvecklingspolitik, det vill säga EU 2020-strategin. Eller ta vår
forskningspolitik. Om vi vill uppmuntra vår europeiska talang på ett annat sätt och investera mer i intelligens
och utbildning bör detta återspeglas i nästa budgetplan. Om vi dessutom vill spela en ansvarsfull roll i
utrikespolitiken och krisförebyggandet bör även detta återspeglas i EU-budgeten. Samtidigt som vi numera
är medvetna om att medlemsstaterna är ansvariga för att minska sina skulder bör vi ha en europeisk förståelse
för våra gemensamma intressen i världen och det bör återspeglas i vår nästa budgetplan. Vi bör inte slösa
mer tid, eftersom vi redan har slösat åratal på de gamla strukturerna. Därför behöver vi snarast inleda denna
översyn så att vi verkligen kan fastställa de nya prioriteringarna.

Jacek Włosowicz, för ECR-gruppen. – (PL) Budgetplanen för 2007–2013 som antogs av parlamentet år
2006 är utan tvekan en framgång för hela EU. Jag säger framgång eftersom en budgetram som inrättades
för sex år är ytterligare ett steg mot allt större integration av enskilda medlemsstater. Jag behöver inte påminna
alla om vikten av sammanhållningspolitik – i synnerhet vad beträffar EU:s inrikesfrågor – vilket i stor
utsträckning bidrar till att höja levnadsstandarden, framför allt i de tolv nyligen godkända medlemsstaterna.
Givetvis får vi inte heller glömma de medel som är avsedda för att utveckla den europeiska ekonomins
konkurrenskraft eller de ekonomiska resurser som ges till jordbrukare.

Nyligen har man talat mer och mer om att tilldela mer resurser för att bland annat främja innovation och
utveckling av gröna tekniker. Detta är utan tvekan viktiga frågor för EU:s ekonomi, framför allt under krisen.
Dessa besked orsakar dock stor oro i länder som Polen eftersom det finns en verklig risk att de resurser som
är tillgängliga för sammanhållningspolitiken kommer att minska samtidigt som sammanhållningspolitiken
i princip är en av EU:s grundvalar. Därför bör vi göra allt vi kan för att se till att EU-politiken inte förlorar sin
viktigaste funktion.

Samtidigt som vi respekterar och förstår skillnaderna mellan regioner bör vi göra allt vi kan för att undanröja
de negativa kontrasterna och de stora sociala orättvisorna. Endast ett EU med lika möjligheter kommer att
respekteras på den internationella arenan och bli en betydande partner för de viktigaste politiska och
ekonomiska makterna i dagens värld.

Därför har jag en fråga: är det möjligt att man vid en översyn av den fleråriga budgetramen som har föranletts
av aktuella finansiella och ekonomiska problem kan försöka att bryta mot en av den europeiska solidaritetens
grundläggande principer och slå emot de stater som har varit medlemmar i EU kortast tid?

Marta Andreasen, för EFD-gruppen. – (EN) Fru talman! Översynen av den fleråriga budgetramen kommer
i en tid av allvarlig ekonomisk och finansiell kris i Europa. Därför är vi inte i stånd att uppfylla kraven i
Lissabonfördraget och i EU 2020-strategin.

Kommissionens ordförande har drastiskt meddelat att demokratin kan försvinna i Grekland, Spanien och
Portugal om inte åtgärder vidtas för att bemöta krisen. Anser någon att dessa stater är i stånd att finansiera
en ökning av EU-budgeten? Anser någon att övriga medlemsstater är i stånd att lösa ut dessa länder och att
dessutom finansiera en ökning av EU-budgeten? Svaret är nej på båda frågorna. Några svåra val kommer i
nuläget att behöva göras för att EU-budgeten ska kunna minskas. Nu är det dags att göra sig av med program
som har visat sig vara ineffektiva, vilket vi har många av i den aktuella EU-budgeten.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Fru talman! För en tid sedan lade jag fram skriftliga frågor till rådet och
kommissionen om förordningen om den fleråriga budgetramen. De handlade om artikel 8.3 i den föreslagna
förordningen och EU-domstolens dom av den 6 maj 2008 i mål C-133/06. Rådet sade att det fortfarande
höll på att behandla förordningen och jag vill veta om det har antagit en ståndpunkt om artikel 8.3.

Kommissionen, å andra sidan, hävdar att förordningen, och följaktligen artikel 8.3, inte har en andra rättslig
grund och hänvisar i detta avseende till artikel 312 i Lissabonfördraget. Kan kommissionen utveckla denna
punkt? När allt kommer omkring har den ännu inte lyckats övertyga mig. Jag anser att det finns en tydlig
andra rättslig grund eftersom man inte nämner enhällighet i rådet, vilket krävs i artikel 312.2. Jag menar
därför att det skapas ett illegalt beslutsfattande, vilket förbjöds av domstolen i den nyss nämnda domen.
Dessutom vill jag betona att övergångsklausulen i artikel 312.2 blockerades av det nederländska parlamentet
i november 2009 och att den därför inte är ett alternativ.
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Salvador Garriga Polledo (PPE). – (ES) Fru talman! Jag välkomnar rådet och kommissionsledamoten.

Vi kommer att ändra inriktning. I förslaget till budget för 2011 talas det i EU 2020-strategin om 58 miljarder
euro eller runt 40 procent för att finansiera sju flaggskepp, som kommissionen kallar dem. I förslaget till
budget för 2011 talar den dock om 85 procent till sammanhållning och naturresurser.

I EU 2020-strategin, när det gäller förslaget till budget för 2011, nämner kommissionen inte ordet
”sammanhållning” eller ordet ”jordbruk” på något ställe. Det innebär att det kommer att finnas gråzoner och
överlappningar i budgeten. Jag är nämligen säker på att alla anser att sammanhållning och jordbrukspolitik
bör tas upp i EU 2020-strategin. Detta kommer att leda till spänningar mellan medlemsstaterna och det
kommer att leda till, vilket det hittills har gjort, inofficiella förslag som plötsligt dyker upp, kritiseras och
därefter göms undan och inte nämns igen.

Herr kommissionsledamot! Rådet har också ingått nya åtaganden utanför den aktuella fleråriga budgetramen
– såsom livsmedelsmekanismen, den ekonomiska återhämtningsplanen, Galileo, den internationella
termonukleära experimentreaktorn, den finansiella tillsynen och planen för finansiell stabilisering – som tar
oss långt ifrån den fleråriga budgetramen som vi antog i december 2005.

Vi behöver ett förtydligande för att, för det första, veta om det kommer att vara möjligt att finansiera alla
dessa flaggskepp utan att skada jordbruks- och sammanhållningspolitiken och om vi kommer att behöva
göra nedskärningar inom traditionella politikområden för att finansiera de nya prioriteringar som rådet
lägger fram för oss. Det särskilda utskottet för nästa fleråriga budgetram kommer att inleda sitt arbete i juli
i år.

Vi behöver den här översynen som – som jag säger till en kollega som nu har lämnat rummet – inte
nödvändigtvis innebär en ökning av de nödvändiga resurserna utan möjligen en omorganisation av dem. Vi
behöver översynen just för att kunna inrätta detta särskilda utskott samtidigt som vi utarbetar den finansiella
översynen.

Andrea Cozzolino (S&D). – (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Den ekonomiska, sociala och finansiella
krisen under de senaste månaderna och åren, det nya Lissabonfördraget med de nya befogenheterna och den
utmaning som vi själva har fastställt inom EU 2020-strategin kräver mobilisering av enorma nya ekonomiska
resurser.

Den paradox som vi bevittnar, bland annat under den här debatten, är att just nu verkar både kommissionen
och rådet vara tysta och oförmögna att fatta beslut och göra val. Vi vet dock att om vi vill ta oss ur denna
svåra ekonomiska och sociala fas och om vi vill ta itu med de stora miljöfrågorna, utvecklingen av
sammanhållningspolitiken och jordbruket under de kommande åren måste vi investera mycket mer i EU
och i EU:s funktion, och därmed i dess grundläggande funktion, det vill säga dess budget.

För att göra det får vi inte vara rädda för att diskutera, inte ens i en tid av budgetrestriktioner, idén om att
investera mycket mer i resurser och att ha styrkan och förmågan att utveckla debatt och diskussion om ökade
resurser och om en mer effektiv och flexibel användning av resurserna. Detta är den utmaning vi står inför.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Fru talman! Vi behöver denna översyn snarast. Det är några år försent och
på grund av förseningen hinner fler och fler politiska verkligheter ikapp kommissionen. Dessa förändringar
som Lissabonfördraget föranledde bör givetvis nu också bedömas mot bakgrund av den finansiella och
ekonomiska krisen.

När kommissionsledamoten upprepade gånger säger att vi nu bör fastställa våra politiska mål och
prioriteringar själva kan jag berätta för honom att enligt min mening bör vår prioritering vara besparingar,
framför allt besparingar inom administrativa utgifter i rubrik 5.

Vi har en situation där vi inte vet den exakta storleken på EU:s administrativa utgifter. De administrativa
utgifterna för EU-organen, de decentraliserade organen, täcks inte av rubrik 5. Det för mig in på min fråga:
vad kommer ni att göra för att se till att våra administrativa utgifter slutligen kan bli öppna? Vilka specifika
åtgärder kommer ni att vidta för att se till att utgifterna minskar drastiskt?

José Manuel Fernandes (PPE). – (PT) I resolutionen om budgeten för innevarande år godkände parlamentet
möjligheten att utvidga den fleråriga budgetramen för 2007–2013 till 2015–2016. Vi är alla medvetna om
att när medlemsstaterna försöker att kontrollera underskottet och minska statsskulden drar de ner på
investeringarna. Det innebär att genomförandet av EU-medlen kommer att försenas ytterligare. Dessa resurser
är dock oerhört viktiga för social, ekonomisk och territoriell sammanhållning.
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Är kommissionen och rådet, liksom parlamentet, beredda att utvidga den fleråriga budgetramen till
2015–2016? De utmaningar som globaliseringen, den åldrande befolkningen och klimatförändringarna
utgör måste övervinnas. Via genomförandet av EU 2020-strategin är jag säker på att vi kommer att göra rätt
val och försvara sysselsättning, livskvalitet och vår sociala modell. Om vi ska kunna klara av dessa investeringar,
hur kan vi då öka EU-budgeten? Under 2009 var överskottet mer än 2.2 miljarder euro. Är kommissionen
och rådet beredda att använda dessa överskottsmedel från EU-budgeten för att stärka kommande års budget
eller för att inrätta en fond för att finansiera EU:s prioriteringar?

Hur kommer de att arbeta vidare tillsammans med parlamentet när det gäller inrättandet av EU-prioriteringar?
De förespråkar en tydlig upptrappning av EU-prioriteringarna så att vi på ett öppet och samstämmigt sätt
kan bestämma vad vi vill stödja, i en konkret form och med ekonomiskt stöd, och vad vi stöder från en strikt
ekonomisk synpunkt. Kommer detta att få några konsekvenser för budgeten?

Estelle Grelier (S&D). – (FR) Fru talman, herr kommissionsledamot! Det är synd att EU-budgeten, som
borde vara en symbol för solidaritet och viljan att agera tillsammans har blivit ett stelt verktyg, som
medborgarna inte förstår och som inte lever upp till det europeiska samhällets förväntningar. Det kan inte
heller användas för att bekämpa krisens sociala konsekvenser.

Ur denna synvinkel går det inte en dag utan att media eller en högt uppsatt politiker talar om behovet av en
starkare EU-budget. Motsättningarna ökar mellan intäkterna som är för små och alltför beroende av
medlemsstaternas bidrag och de pengar som EU behöver använda för att stimulera tillväxten. Till exempel
lägger kommissionen i förslaget till budget för 2011 bara fram ett manöverutrymme på 50 miljoner euro
för att stödja nya projekt som syftar till att främja sysselsättningen och företagens konkurrenskraft, som är
topprioriteringar. Översynen av budgetramen är därför en mycket viktig utmaning för EU:s framtid om vi
vill förvandla unionen till en verklig politisk och ekonomisk ledare och framför allt till en aktör som är
närmare sina medborgare i en tid då nära 25 miljoner av dem har drabbats av arbetslöshet.

Lambert van Nistelrooij (PPE). – (NL) Fru talman! Debatten om Reimer Böges fråga har i själva verket inte
gett några nämnvärda resultat. Den planerade halvtidsöversynen har inte genomförts och dessutom är det
som lovas nu oerhört torftigt. Mot denna bakgrund måste även parlamentet få delta i styrningen. Jag vill ge
tre förslag.

För det första måste vi helt enkelt omprioritera inom budgetarna om det inte finns några nya pengar. Vi
måste noggrant undersöka var de stora pengarna inom jordbruk och Sammanhållningsfonden finns och i
mycket större utsträckning använda dem till nödvändiga områden, såsom avtalen angående EU 2020-strategin.

För det andra måste mer flexibilitet införas, som kommissionsledamoten redan har nämnt. Utan flexibilitet
hade vi aldrig kunnat samla ihop medel till återhämtningsplanen i samband med krisen. Vi måste intensifiera
sökandet efter områden där det finns spelrum, efter möjligheter att använda medlen annorlunda.

För det tredje behöver vi innovation. Ett exempel är överföring av medel från sjunde ramprogrammet för
forskning till Europeiska investeringsbanken (EIB). Dessa medel användes för att tillhandahålla förlagslån
till näringslivet och universiteten, och därmed skapa ökade incitament för investeringar under de kommande
åren vid denna tidpunkt av krisen.

Jag vill veta vad er inställning är i frågan och hur innehållet och medlen ska kopplas ihop. En sista tanke: ni
kanske kan instämma i de idéer som så ofta har uttryckts här i parlamentet.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Fru talman! Jag vill tacka min kollega Reimer Böge för frågorna och
debatten om budgeten.

Tidigare i dag röstade vi om budgeten för 2011 och vi vet alla hur svårt det var att manövrera inom de mycket
pressade marginalerna i budgeten. Vi vet också att det skulle genomföras en halvtidsöversyn över budgeten.
När det gäller det icke-officiella dokumentet från kommissionen som jag läser vill jag fråga vilken status det
har nu. Jag vet att det är utanför ämnet men jag undrar om några av idéerna i dokumentet alltjämt ingår i
kommissionens ram för ytterligare diskussion. Jag är framför allt oroad över förhållningssättet till
jordbruksutgifter och till varje försök att åternationalisera jordbrukspolitiken.

Andra har givetvis diskuterat den verkliga situationen för medlemsstaternas budgetar och medlemsstaternas
regeringar samt oron över att behöva söka efter ytterligare medel när alla våra medlemsstater har finansiella
och ekonomiska problem. Om vi vill ha mer Europa krävs det dock mer resurser. Jag anser att en av
svårigheterna här i parlamentet är att vi inte i tillräckligt stor utsträckning har förmedlat EU-budgetens värde
och vad den gör.

129Europaparlamentets överläggningarSV15-06-2010



Om ni återigen drar er till minnes dagens omröstning röstade vi om globaliseringsfonden. När medborgare
befinner sig i svårigheter, oavsett om det är fråga om en översvämning eller en sysselsättningskris, vänder
de sig till EU för stöd, för ekonomiskt stöd. Detta skapar solidaritet i EU, vilket är någonting som man inte
kan sätta ett pris på. Jag menar att vi bör vara medvetna om detta.

Om vi fortsätter att mäta och räkna euro i stället för att undersöka vad vi försöker skapa i EU anser jag att vi
begränsar vår framtidsvision för det som vi håller kärt i EU. Jämförelsen med en kaka kanske är lämplig vid
denna tidpunkt – att medborgarna ser EU:s budget som en kaka. Om vi vill ha mer av den kommer vi att
fortsätta att skära allt tunnare bitar ända tills vi ökar resurserna.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Fru talman, herr tjänstgörande rådsordförande, herr kommissionsledamot,
mina damer och herrar! Översynen av den fleråriga budgetramen är mycket viktig för EU:s framtid.

Genom Lissabonfördraget överförs nya ansvarsområden till EU-nivå, och dessa ansvarsområden kräver
resurser. Mot bakgrund av den aktuella fleråriga budgetramen och de minskade marginalerna för de olika
rubrikerna anser jag dock inte att vi kommer att kunna finansiera de nya ansvarsområdena i fördraget.

I en ekonomisk kris som den vi upplever just nu är det inte sannolikt att medlemsstaterna kommer att öka
sina bidrag, men vi kan dock se över den aktuella budgetramen. Det innebär att vi kan ta reda på hur vi på
bästa sätt kan använda de resurser som finns tillgängliga. Därmed bör vi återigen undersöka den fleråriga
budgetramen. Alternativet att stoppa våra huvuden i sanden och låtsas att vi inte ser problemet är nämligen
enligt min åsikt inte det bästa sättet att ta itu med problemet på.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Herr kommissionsledamot! Ni har rätt när ni säger att den fleråriga
budgetramen 2007–2013 och dess översyn bör spegla en politisk vision, och vi måste våga ta till oss denna
nya politiska vision. EU 2020-strategin bör utgöra grunden för översynen av den fleråriga budgetramen och
för de framtida ekonomiska utsikterna.

Tyvärr påverkar den ekonomiska och finansiella krisen både EU-budgeten och de nationella budgetarna. Vi
behöver också lösningar till den sociala krisen, som har uppstått på grund av den ekonomiska och finansiella
krisen. Halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen utgör en möjlig väg för EU:s ekonomiska
återhämtning.

Jag vill framför allt nämna utvecklingen av transportinfrastrukturen och byggnaders energieffektivitet. I april
2009 ändrade vi förordningen så att alla medlemsstater tilldelas 4 procent av Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf) som ska användas till energieffektivitet i bostadshus och till uppförande av
subventionerade bostäder. Har kommissionen tillsammans med medlemsstaterna börjat justera de operativa
programmen för att anpassa dem och för att öka EU-medlens absorptionsnivå?

Edit Herczog (S&D). – (EN) Fru talman! Herr kommissionsledamot! Anser ni att Lissabonfördraget är den
största politiska segern för parlamentet? Det gör jag. Håller ni med om att de nya befogenheterna i
Lissabonfördraget är vårt bästa sätt att modernisera vår ekonomi på? Det gör jag. Anser ni att det här är rätt
sätt för oss att skapa arbetstillfällen och tillväxt? Det gör jag. Om ni liksom jag svarar ja på dessa frågor bör
ni hålla med om att förvaltningen av den mer allmänna budgetramen och tillhandahållandet av de ekonomiska
medlen för att uppnå våra mål enligt Lissabonfördraget bör vara den främsta prioriteringen för parlamentet
och även för rådet och kommissionen.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru talman! Jag tror att kommissionsledamoten sade i början, och han hade rätt,
att vi bör dra lärdom av finanskrisen och vidta åtgärder för att se till att den inte inträffar igen.

Han har helt rätt i det och givetvis ger Lissabonfördraget oss större kontroll över dessa situationer. Mot
bakgrund av den senaste tiden bör vi nämligen dra lärdomen att politiken och politikerna inte hade kontroll
samt att vi lät banktjänstemän, tillsynsmyndigheter och värderingsinstitut göra som de ville. Nu ser vi var vi
har hamnat på grund av detta.

Vi måste se till att detta aldrig händer igen och vi, som politiker, framför allt här i EU, måste ta kontroll
eftersom vi förväntas ha kontroll och alla andra bör rätta sig efter det, respektera lagen och se till att god
praxis tillämpas dagligen.

Luis Espadas Moncalvillo, rådets tjänstgörande ordförande. – (ES) Fru talman! Jag vill svara på några av
anförandena, inte alla av dem, eftersom de är många, men jag vill svara på några av dem kortfattat.
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Särskilt till Janusz Lewandowski vill jag uttrycka mitt medhåll när det gäller hans omsorg att, i denna tid av
ekonomisk osäkerhet och svårigheter, se till att medlemsstaterna och EU använder alla tillgängliga resurser
för att bekämpa arbetslösheten och komma ur krisen så fort som möjligt.

Jag vill säga till Marian-Jean Marinescu att man i rådets riktlinjer kom överens om att förstärkningen av
avdelningen för yttre åtgärder inte fick leda till högre kostnader. Med andra ord får den inte under några
omständigheter leda till större utgifter och att mer resurser avsätts för detta syfte, utan tvärtom bör
budgetneutraliteten behållas.

Till Eider Gardiazábal Rubial vill jag säga att den aktuella budgetramen ger tillräckliga flexibilitetsmekanismer
för att täcka några av de initiativ hon föreslår och att EU:s budget inte uppvisar något underskott utan givetvis
bygger på bidrag från medlemsstaterna, framför allt från BNI-resursen. Det är enkelt att inse att ökad
användning av denna resurs förvärrar de enskilda medlemsstaternas situationer som, vilket ni alla känner
till, är mycket sårbara just nu. Att använda denna kanal för att öka EU-budgeten är irrationellt eftersom vi
befinner oss i en kris.

Den ursprungliga ståndpunkten innebär dock inte att en översyn kan övervägas om extraordinära
omständigheter råder eller uppstår, vilket har skett vid flera tidigare tillfällen, under innevarande
planeringsperiod. En översyn kan endast bli aktuell om de andra ekonomiska alternativen redan har övervägts.

Jag vill säga till Helga Trüpel att utifrån sett kan det verkligen tolkas som att kommissionen antyder att rådet
inte är tillförlitligt i fråga om behovet eller det förfarande som bör följas för att ändra budgetramen och att
rådet i sin tur kan be kommissionen om ett dokument som ska fungera som utgångspunkt för lanseringen
av översynen. I själva verket befinner vi oss alla dock i en mycket komplicerad makroekonomisk situation,
som jag sade innan, som kräver två saker. För det första bör vi prioritera att lösa problemen på nationell nivå
och för det andra bör vi inte ändra EU:s insatser i den aktuella budgetramen innan vi har en tillräckligt
dokumenterad och accepterad studie.

Jag vill poängtera för Jacek Wlosowicz att jag stöder honom i hans försvar av sammanhållningspolitiken.
Rådet har alltid försvarat denna politik som en symbol för EU och en möjlig väg för att uppnå
konvergensmålen som EU själv har fastställt. Därmed är det underförstått att rådet alltid kommer att stödja
denna politik fullt ut.

Jag vill säga till Marta Andreasen att jag verkligen håller med henne om att under de nuvarande
omständigheterna är det inte möjligt att öka EU:s resurser. Som jag sade i mitt första anförande behöver vi
därför använda dessa resurser genom prioriteringar och omfördelningar för att förbättra kostnadseffektiviteten
och uppnå våra mål på det mest intelligenta sättet.

Det innebär inte på något sätt att det finns en risk för att demokratin kommer att gå förlorad i något av de
länder ni nämnde, och följaktligen anser jag att vi till och med bör undanröja möjligheten att det riskerar att
ske, även om det är väldigt avlägset.

När det gäller Daniël van der Stoep vill jag påpeka att vi kommer att föreslå att möjligheten till flexibilitet i
förordningen om budgetramen ska ses över.

Till Andrea Cozzolino vill jag säga att mina ståndpunkter är desamma som jag uttryckte innan, det vill säga
att i nuläget kommer det att vara svårt för medlemsstaterna, som gör enormt mycket för att minska
underskottet, att avsätta mer resurser till EU-budgeten.

Till Martin Ehrenhauser vill jag säga att vi kommer att prioritera och omfördela rubrik 5 så långt som möjligt
och minska dess storlek eller tilldelning, förutsatt att det inte får negativa konsekvenser för kontrollen eller
för den intelligenta och effektiva fördelningen av utgifterna. Denna åtgärd är därmed en del av den allmänna
trenden mot flexibilitet och prioriteringar som jag talade om tidigare.

Jag måste säga till José Manuel Fernandes att vi inte under några omständigheter överväger att flytta fram
den fleråriga budgetramen. Tvärtom fortskrider saker och ting normalt och den nya budgetramen kommer
att antas i rätt tid.

Jag säger samma sak till Mairead McGuinness: just nu är det inte möjligt att avsätta mer resurser på grund
av underskotten, den förvärrade ekonomiska situationen och de svårigheter som många länder upplever.
Därför behöver vi försöka hitta ett sätt att använda resurserna bättre.

Jag vill också säga, som svar till en annan talare, att EU-budgeten har anpassats för att man ska kunna bemöta
krisen. Den har inte varit oförändrad i denna nya situation som har uppstått under de två senaste åren utan
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den har anpassats till de sociala utmaningar som har uppstått. Det är vad som hände med, till exempel, den
europeiska ekonomiska återhämtningsplanen.

Slutligen kommer jag också att överlämna de återstående kommentarerna från parlamentsledamöterna till
rådet och jag vill tacka dem personligen och även på rådets vägnar för deras anföranden.

Janusz Lewandowski, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Jag vill tacka ledamöterna för deras
inlägg. När jag lyssnar till era kommentarer hör jag en tydlig röst för översyn som, enligt er, innebär nya
pengar för att finansiera de nya utmaningarna. Å andra sidan kan jag också höra en oro över konsekvenserna
av den aktuella finanskrisen som leder till stora minskningar av de offentliga utgifterna i medlemsstaterna.

Det ställdes många frågor om översynen – som inte längre är en halvtidsöversyn eftersom den har skjutits
upp i samförstånd med budgetmyndighetens två grenar. Den kommer att ske i september och den kommer
att omfatta kvantifieringar av nya egna resurser från de möjliga kandidaterna för att ersätta de nationella
bidragen som hittills har varit dominerande. Rapporten kommer snarare att vara politisk än teknisk och den
kommer även att handla om konsekvenserna av Lissabonfördraget, som har en varm anhängare i Edit
Herczog. Jag menar att Lissabonfördraget inte enbart bör förknippas med ytterligare administrativa utgifter
– vilket är fallet i dag – och att det bör bevisas att den ger mervärde, inte bara när det gäller de nya posterna
och den nya typen av administrativa utgifter som normalt inte uppskattas av skattebetalarna i EU.

När det gäller artikel 8.3, som ströks av rådet, bör vi försvara flexibilitet i en eller annan form. Det är den
tydliga slutsatsen av våra medlingar sedan 2007. Salvador Garriga Polledo har räknat upp flera stora
utmaningar. Det handlar inte om kontrollorgan utan främst om ITER, Galileo och andra storskaliga projekt
som är svåra att placera in i den befintliga fleråriga budgetramen. Vi har dock kvantifieringar. När det gäller
ITER är det mycket tydligt vad som kommer att ske under 2012–2013. Vi behöver dock långsiktiga åtaganden
innan vi budgeterar detta behov för att hitta en lösning.

När det gäller administrationen kan jag inte lova Martin Ehrenhauser fullständiga svar om öppenhet, men
jag kan lova att vi i kommissionen är mycket allvarliga när det gäller nolltillväxt. Det kommer inte att inrättas
några ytterligare poster före 2013. Det är min idé om den återhållsamhet som behövs i kristider. Jag kan inte
fullt ut besvara frågorna om hur man ska behandla överskotten i det nuvarande systemet, men det kan vara
ett bidrag till diskussionen om reglerna för nästa budgetram.

Mairead McGuinness frågade om det icke-officiella dokumentet. Detta är redan glömt, passé, obefintligt! I
oktober eller november bör det dyka upp nya dokument om de två stora utgiftsområdena – sammanhållnings-
och jordbrukspolitiken – och de bör vara av en annan natur än det dokument som har läckt ut, det så kallade
inofficiella dokumentet.

Jag ser fram emot att samarbeta om ytterligare steg. Agendan är mycket tydlig med en omröstning om
Lissabonpaketet i parlamentet i november och en möjlig kulmen vid medlingen. Med andra ord omröstning
i oktober och medling i november.

Reimer Böge, frågeställare. – (DE) Fru talman! Jag ber om ursäkt, men eftersom vi har några minuter innan
nästa punkt vill jag bara göra två avslutande kommentarer.

Jag förstår medlemsstaternas svåra situation utifrån några av de argument som lades fram av det sittande
ordförandeskapet. Rådets svar speglar dock inte helt och hållet behovet och de budgetmässiga utmaningar
som hela EU står inför, inte heller dess framtida riktning. Därför måste vi arbeta tillsammans.

Från kommissionsledamotens svar uppfattar jag det som att han har gläntat på dörren för ytterligare samtal
och vi kommer nu att försöka få in en fot i dörrspringan. Budgetutskottet kommer därför mot bakgrund av
artikel 81 i arbetsordningen att lägga fram ett interimsbetänkande om godkännandeförfarandet för översynen
av den fleråriga budgetramen så att parlamentet ges förhandlingsmandat för ytterligare samtal i september.

Debatten är härmed avslutad (artikel 149 i arbetsordningen).

Georgios Stavrakakis (S&D), skriftlig. – (EL) I Lissabonfördraget fastställs nya prioriteringar för EU, medan
EU 2020-strategin innehåller ambitiösa mål inom sektorer som är av avgörande betydelse för EU:s framtid
och förändrar de uppgifter som den nuvarande fleråriga budgetramen är baserad på. Än viktigare är att
konsekvenserna av den senaste ekonomiska krisen, som vi ännu inte helt har fått grepp om och som fortsätter
att breda ut sig, har visat att de utmaningar som vi måste ta oss an förändras drastiskt från år till år och att
politiken därför måste anpassas på flera nivåer för att vara effektiv. Men vi vet alla att varje ny politik, varje
nytt initiativ och varje nytt program som tas fram av EU kräver nödvändig finansiering för att kunna
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genomföras. I den nuvarande fleråriga budgetramen är marginalerna mycket snäva, för att inte säga kvävande,
och lämnar inget manöverutrymme för kommande år. Marginalerna under avdelningarna 1a och 4 gör det
till exempel omöjligt att täcka oförutsedda behov. Vi måste därför omgående revidera den nuvarande fleråriga
budgetramen så att den innehåller de resurser som krävs för att EU ska kunna infria sina åtaganden och
tillgodose EU-medborgarnas ökade krav. Om vi förspiller tid, förspiller vi också möjligheter.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.55 och återupptogs kl. 19.05.)

Skriftliga förklaringar

ORDFÖRANDESKAP: McMILLAN-SCOTT
Vice talman

15. Frågestund (frågor till kommissionen)

Talmannen. – Nästa punkt är frågestunden (B7-0307/2010).

Följande frågor har ställts till kommissionen.

Del I

Fråga nr 20 från Laima Liucija Andrikienė (H-0291/10)

Angående: Genomförandet och resultatet av lokalvalen i Vitryssland

I Vitryssland hölls lokalval i slutet av april 2010. Det har förekommit flera rapporter om brott mot
demokratiska principer och valförfarandena. Trots att mer än 21 000 platser till lokala församlingar skulle
väljas fanns bara 360 oppositionskandidater att välja mot övriga regimtrogna kandidater.

Vilken ståndpunkt har kommissionen när det gäller detta val? Har den demokratiska standarden förbättrats
jämfört med tidigare val? Vad anser kommissionen om de pågående brotten mot mänskliga rättigheter i
Vitryssland? Hur bedömer kommissionen läget för de politiska och mänskliga rättigheterna i Vitryssland
inför presidentvalet i landet 2011?

Štefan Füle, ledamot av kommissionen. – (EN) Som svar på den viktiga och högaktuella frågan från Laima
Liucija Andrikienė vill jag säga att kommissionen är väl medveten om alla kränkningar av demokratiska
principer och förfaranden som har rapporterats av flera icke-statliga organisationer i samband med de lokala
valen i Vitryssland. Även EU:s beskickningschefer i Minsk har pekat på att framför allt rösträkningen har
kännetecknats av inkonsekvens och till och med brist på överensstämmelse.

Före valet gjordes vissa ändringar i Vitrysslands vallag. Enligt ett yttrande av OSSE:s kontor för demokratiska
institutioner och mänskliga rättigheter den 3 juni 2010 var detta – och jag citerar – ”ett steg mot ett
undanröjande av vissa brister” i vallagen. I rapporten sägs emellertid att ändringarna förmodligen inte skulle
lösa problemet med att vallagen fortfarande inte säkrar verkligt demokratiska val.

Mot bakgrund av dessa omständigheter kommer jag under mitt planerade besök i Minsk i juli att framföra
ett tydligt budskap till myndigheterna om att de måste göra framsteg på en rad områden som är avgörande
för demokratiseringen om Vitryssland på allvar vill återuppta kontakterna med EU.

Ett av dessa områden är vallagstiftningen, som är ett av de mest självklara testerna av den demokratiska
standarden. Jag kommer i detta sammanhang att uppmana Minsk att fortsätta att samarbeta med OSSE för
att reformera vallagen inför de kommande presidentvalen. Under upptakten inför detta val kommer
kommissionen även att vara särskilt uppmärksam på andra viktiga demokratiseringsaspekter, i synnerhet
mötesfriheten, pressfriheten och friheten för icke-statliga organisationer och det civila samhället rent allmänt,
där inga framsteg har rapporterats på senare tid.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) Jag tackar så mycket för ert svar, men har ytterligare en fråga.
Världen reagerar på olika sätt på händelserna i Vitryssland. Den 8 juni beslutade den amerikanska regeringen
att de ekonomiska sanktionerna mot högt uppsatta vitryska tjänstemän, däribland president Aleksandr
Lukasjenko, skulle förlängas i ytterligare ett år. Jag ser detta som ett svar på de odemokratiska valen i
Vitryssland och vill gärna höra hur ni ser på det. Och tänker EU vidta liknande åtgärder som en reaktion på
kränkningarna av medborgerliga, politiska och andra mänskliga rättigheter i Vitryssland? Med andra ord,
vilken ståndpunkt tänker EU inta?
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Štefan Füle, ledamot av kommissionen. – (EN) Vi har tidigare testat en politik med fortsatta kontakter och en
politik av isolering och ingendera fungerade uppriktigt talat perfekt och lyckades heller inte uppnå det vi
ville i förhållandet till Vitryssland. Vad vi nu försöker göra är att lägga en grund till vad jag skulle vilja kalla
en kritiserande kontakt. Kommissionen arbetar med den gemensamma interimistiska planen, som jag skulle
beskriva som en ram för såväl goda som dåliga tider i EU:s och Vitrysslands relationer. Det är en ram för
stegen mot en demokratisering och ett gradvis ökat engagemang från EU:s sida. Den kommer att delges
Europeiska rådet och naturligtvis även Europaparlamentet och jag tror starkt på att det är det lämpligaste
svaret på de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som vi bevittnar i Vitryssland.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Herr Füle! Jag tackar er för denna information, men måste nämna
två saker. För det första planerar ni ett besök i Vitryssland inom kort och vi har en särskild begäran som rör
de nationella minoriteterna. Situationen är den att de vitryska medborgarna ofta kommer från helt olika
nationella befolkningsgrupper. Problemet gäller behandlingen av de vitryska medborgarna av polskt ursprung.
Den andra frågan är en begäran om att man i alla dessa åtgärder satsar mer på att inrätta stipendier för vitryska
ungdomar, för det är det viktigaste man kan göra i dag.

Štefan Füle, ledamot av kommissionen. – (EN) En del av programmet är inriktat på kontakter mellan människor,
med unga människor och med studenter. Vad som i allra högsta grad står på agendan för mina samtal i Minsk
är inte bara allmänna frågor kring människorättskränkningarna, utan också de specifika frågorna som rör
minoriteter. Det är en fråga som jag lägger särskild vikt vid. Jag hade ett möte med Andżelika Borys och
andra representanter för den vitryska oppositionen då vi inte bara diskuterade situationen för den polska
minoriteten i Vitryssland, utan också hur kommissionen och EU kan hjälpa dem.

Jag ser inte detta som en isolerad fråga. Jag ser inte detta som en valfråga, som vissa kanske framställer det
som. Det är verkligen en allvarlig fråga. Förhållandet mellan myndigheterna och minoriteterna kommer att
tas upp under mina samtal i Minsk.

Talmannen. – Fråga nr 18 från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0277/10)

Angående: Konsekvenserna av de finanspolitiska justeringarna för den gemensamma valutans trovärdighet

I samband med att euron introducerades för de europeiska staterna och medborgarna genomförde
kommissionen en omfattande informationskampanj i alla länder inom euroområdet med mycket goda
resultat. Idag befinner sig euron i en trovärdighetskris i huvudsak på grund av vissa euroländers finansiella
problem och okontrollerad marknadsspekulation, vilket enligt nationella opinionsundersökningar skapar
oro och tvivel hos många europeiska medborgare. Jag ber kommissionen svara på följande frågor:

Har det genomförts speciella undersökningar för att kartlägga den allmänna opinionen i Europa, uppdelat
efter befolkningskategori?

Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att ge medborgarna en mer positiv bild av den gemensamma
valutan och öka valutans trovärdighet?

Kommer man att oförändrat fortsätta ta in nya stater i euroområdet?

Olli Rehn, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag vill tacka Rodi Kratsa-Tsagaropoulou för en mycket relevant
fråga – eller snarare ett antal frågor – för bilden av euron och dess trovärdighet är mycket viktig för alla oss
européer i detta kritiska skede och i dessa svåra tider. Euron är inte bara ett valutaarrangemang, den är också
ett grundläggande politiskt projekt – för att inte säga det allra mest grundläggande politiska projektet – för
EU. Eurons öde, bilden av euron, eurons trovärdighet får därför betydande konsekvenser för hela EU-projektet.

Jag har här ett omsorgsfullt utformat utkast till svar på fyra sidor som jag bad mina avdelningar utarbeta. Jag
är frestad att läsa upp det, men det skulle ta ungefär 12 minuter av er tid. Ni kan emellertid få det och jag kan
även lägga ut det på min webbplats. Det handlar inte bara om insatser och kampanjer i massmedia – hur
viktiga de än är – utan också om politik och konkreta åtgärder för att försvara euron från de systemattacker
som den har utsatts för på senare tid.

Låt mig bara i förbigående säga att vi regelbundet genomför kvantitativa enkäter. Vi har de återkommande
Eurobarometerenkäterna som genomförs i alla medlemsstater och som vi har gjort i olika omgångar. Vi tar
varje tillfälle i akt att aktivt informera om den senaste utvecklingen och om politiska åtgärder som vidtas
beträffande euron och EMU.
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Oron hos allmänheten hanteras via alla tillgängliga kanaler, till exempel webbplatsen, publikationer, frågor
och svar, broschyrer och diverse nätverk som arbetar med utformningen av den ekonomiska politiken,
fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och så vidare och så vidare. Vi arbetar på alla fronter tillsammans
med medlemsstaterna för att få ut budskapet om euron.

När det gäller den politik som utgör själva grunden, och här handlar det om del ”b” av Rodi
Kratsa-Tsagaropoulous fråga: Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att ge medborgarna en mer
positiv bild av den gemensamma valutan och öka valutans trovärdighet?

Jag vill här nämna tre saker. För det första har vi beslutat om en mycket betydande ekonomisk skyddsmekanism
kallad Europeiska stabilitetsmekanismen och Europeiska stabilitetsfonden – på nästan 500 miljarder euro
– som tillsammans med det räddningspaket för Grekland som består av ett samordnat och villkorat ekonomiskt
bistånd har bidragit till att släcka buskbränderna av finansiell osäkerhet innan de utvecklats till en skogsbrand
och spridit sig över hela Europa. Vi vidtar konkreta åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten och
euron i EU.

För det andra gör våra medlemsstater mycket för att konsolidera sina offentliga finanser. En våg av
budgetkonsolidering och strukturreformer sveper i själva verket över EU för att återupprätta och stärka
förtroendet för euron och EMU och deras trovärdighet.

Vi gör inte detta utan noggranna avvägningar. Vi gör det på ett samordnat och differentierat sätt som innebär
att budgetkonsolideringen måste ske snabbare i länder som har litet eller inget ekonomiskt manöverutrymme
– som Grekland, Spanien och Portugal. Samtidigt har många andra länder fortfarande ett ekonomiskt
manöverutrymme och bör därför inte påbörja konsolideringen förrän nästa år – detta för att inte kväva den
pågående ekonomiska återhämtningen.

Vi har just i dag presenterat totalt 15 underskottsförfaranden och vår bedömning är att medlemsstaternas
strategier för budgetkonsolidering ligger i linje med denna samordnade och differentierade exitstrategi.

Det är slutligen helt nödvändigt att stärka den ekonomiska styrningen för att öka eurons trovärdighet och
jag räknar verkligen med ert stöd när ni röstar om resolutionen om EU 2020-strategin och om en förstärkning
av den ekonomiska styrningen. Vi behöver ert stöd för att kunna övertyga Europeiska rådet – för att kunna
övertyga medlemsstaterna – och hålla uppe takten så att de mer rigorösa systemen för budgetövervakning
och ekonomisk övervakning och politisk samordning kan vara på plats i början av nästa år.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag tackar så mycket
för ert svar och för att ni har gett oss alla en chans att komma ihåg politiken att stödja den gemensamma
valutan och euroområdets överlevnad.

Själva andemeningen i min fråga handlade mer om den kommunikation som vi måste satsa på, för
medborgarna förstår inte dessa nya tekniska problem i EU:s ekonomiska liv och delar dem inte, och det finns
en risk att de känner att stödet för euron snarare kostar än erbjuder en trygg framtid. Denna känsla späds på
av scenarier och hot om att vissa länder kommer att överge den gemensamma valutan.

Det är medlemsstaternas och EU-organens gemensamma ansvar att stödja införandet av euron, men den
allmänna opinionen behöver stödåtgärder som inte har något att göra med den ekonomiska anpassningen
i deras länder.

Olli Rehn, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag instämmer i ert resonemang och anser att det är viktigt att vi
ser euron som ett grundläggande instrument för den ekonomiska politiken och för en hållbar tillväxt i EU,
och att vi samtidigt inte bara ser den som en symbol utan också som ett band för européerna i byggandet av
ett gemensamt europeiskt hem. Vi har i detta sammanhang organiserat ett stort antal informationsinsatser.

Under första halvåret 2010 genomförde vi till exempel – och låt mig bara nämna det viktigaste – en
informationskampanj om eurons största fördelar i tio euroländer: Tyskland, Frankrike, Italien, Portugal,
Nederländerna, Spanien, Österrike, Finland, Malta och Belgien. Vi anordnade också Bryssels ekonomiska
forum, som ägnade sig åt ekonomiska och finansiella frågor och ägde rum för två veckor sedan. Man kom
överens om ett rekordstort antal politikområden, mer än 1 000, och forumet fick stort utrymme i medierna.
Detta handlade verkligen om att nå ut till opinionsbildarna och försöka åstadkomma en multiplikatoreffekt
genom detta viktiga forum. Jag skulle kunna räkna upp flera exempel.
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Vi ägnar oss åt den här typen av aktiviteter och jag menar att det är genom att ha den rätta politiken och
genomföra rätt typ av kampanjer så att våra medborgare är välinformerade som vi kommer att uppnå de
bästa resultaten.

I min ungdom praktiserade jag som säljare av reservdelar. Jag började vid 12 års ålder och avslutade denna
karriär när jag var 20. Vi hade alltid en mycket klar filosofi: att man måste ha rätt produkt för att kunna
marknadsföra den på ett bra sätt, båda sakerna är nödvändiga. Man behöver en stark produkt, en stark politik
och en bra marknadsföringskampanj för att vinna medborgarnas hjärtan och hjärnor.

Nikolaos Chountis, frågeställare. – (EL) Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag har mycket noggrant
lyssnat på ert svar. Jag vet inte om det PM på tolv sidor som ni nämnde innehåller ett svar på en del av min
kollegas fråga, närmare bestämt integreringen av nya länder i euroområdet och utsikterna för en sådan
integrering.

Jag vet – och ni vet – att den nya medlemmen är Estland. Vad vi nu ser är att man genomför stränga
ekonomiska omstruktureringsprogram för att dessa länder ska släppas in i euroområdet, vilket i dagens
Estland har lett till drastiska nedskärningar i offentliganställdas löner, till en arbetslöshet på 20 procent och
till en flera gånger högre ungdomsarbetslöshet.

Min fråga är denna: är detta en attraktiv bild av väntrummet till euroområdet? Inger den förtroende? Skapar
den förutsättningar för en fortsatt livskraft?

Olli Rehn, ledamot av kommissionen. – (EN) Anledningen till att Estland måste upprätta budgetdisciplin är
inte i första hand euron, utan att den estniska ekonomin stod inför en mycket allvarlig finansiell kris, precis
som vi alla, och att den ekonomiska tillväxten avstannade. Man hade en negativ ekonomisk tillväxt, vilket
helt enkelt innebar att Estlands offentliga finanser inte längre var hållbara.

Estland har en mycket låg skuldsättning: för närvarande 7,2 procent, medan genomsnittet i EU är 75 procent,
men stigningsgraden var mycket oroande och det var bara ekonomiskt sunt förnuft att se till att Estland kan
fortsätta sin stabilitetsinriktade politik och få hållbara offentliga finanser. Detta var det demokratiska beslut
som fattades av det estniska parlamentet nyligen och det har varit den politik som Estland med viss framgång
har fört.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Herr kommissionsledamot! Grekland är som vi vet den svagaste länken
i eurokedjan och det tog två månader innan Grekland beviljades ett stödpaket. Förseningen berodde främst
på Tyskland, den kostade 100 miljoner euro och försvagade tveklöst också euron. Hur ser kommissionen
på detta och vilka åtgärder kommer man att vidta för att förhindra sådana förseningar i framtiden?

Olli Rehn, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag vill inte ge mig in i något slags utpekande av skyldiga. Min
uppfattning är att politik, och den ekonomiska politiken i EU, alltid handlar om politisk vilja, men också är
det möjligas konst. Den här gången blev det vid en viss punkt möjligt att fatta dessa beslut – att ge villkorat
och samordnat ekonomiskt stöd till Grekland – och att längre fram inrätta Europeiska stabilitetsmekanismen.
Dessa saker är nu i gång.

När det gäller Grekland skickades de första utbetalningarna på totalt 20 miljarder euro från EU och IMF till
Grekland i mitten av maj. Grekland genomför det gemensamma EU/IMF-programmet i tid och i enlighet
med samförståndsavtalet. Dessutom finns den nyligen beslutade Europeiska stabilitetsmekanismen och
Europeiska stabilitetsfonden till hands, vilket innebär att gemenskapsinstrumentet på upp till 60 miljarder
euro kan använda EU-budgeten som en lånegaranti för eventuella insatser. Detta är redan i gång. Det finns
till hands, på begäran och om det verkligen behövs.

Samtidigt ska specialbolaget med ett kapital på upp till 440 miljarder euro, det mellanstatliga arrangemang
som även kallas Europeiska stabilitetsfonden, ratificeras i fråga om 90 procent av volymen – detta är kriteriet
– före denna månads slut och börja sin verksamhet ett par veckor senare. Om det skulle uppstå ett snabbt
och akut behov kommer vi alltså att ha de verktyg som krävs för att tackla detta tack vare mekanismen och
fonden.

Låt mig till sist säga att detta bara är ett sätt att köpa tid och att det viktiga är att vi sätter i gång en mycket
seriös kampanj för att konsolidera de offentliga finanserna i EU, eftersom de senaste två åren har utraderat
den konsolidering som uppnåddes under de föregående 20 åren.
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Talmannen. – Fråga nr 19 från Mairead McGuinness (H-0257/10)

Angående: EU: strukturfonder och finansiering av utestängning

EU har undertecknat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder och de centrala
delarna i konventionen – åtgärder mot diskriminering, lika möjligheter och stöd till åtgärder för aktiv
integration – återspeglas i EU:s strategi när det gäller funktionshinder.

I mars 2010 var kommissionen representerad på en konferens i Bryssel där Europeiska koalitionen för
gruppboende stod som värd. På konferensen behandlades frågan ”Finansiering av utestängning samtidigt
med främjande av integration? Hur EU-medel används för att upprätthålla institutionalisering av personer
med funktionshinder”.

Kommissionen är medveten om oron bland icke-statliga organisationer för att EU:s strukturfonder används
för att renovera existerande eller bygga nya långtidsboenden för personer med funktionshinder, i strid med
dessa medborgares rättigheter.

Med tanke på att målen för EU:s övergripande strategi för funktionshinder och FN-konventionen starkt
sammanfaller undrar jag vilka åtgärder som kommissionen kommer att vidta för att lösa detta problem och
se till att EU-medel inte används på detta olämpliga sätt, utan istället inriktas på att tillhandahålla gruppboende
för personer med funktionshinder?

Viviane Reding, kommissionens vice ordförande. – (EN) Jag vill besvara den muntliga fråga som ställts av
Mairead McGuinness genom att säga att även om ansvaret för att organisera och sköta vårdhem ligger på
medlemsstaterna är kommissionen angelägen om att främja funktionshindrade personers rätt till eget boende
genom kommunala stödtjänster som ett alternativ till boende på institution.

I slutet av det här året kommer kommissionen att ha antagit en EU-strategi för funktionshindrade personer
för perioden 2010–2020, som kommer att utgöra en sammanhållen ram för genomförandet av
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder. Att stödja eget boende för
funktionshindrade och avinstitutionalisering av alla system kommer att vara en av prioriteringarna. Den
kommer särskilt att framhålla strukturfondernas potentiella roll i detta sammanhang.

Prioriteringar för utnyttjandet av strukturfonderna fastställs naturligtvis på nationell och regional nivå, men
kommissionen kommer tillsammans med medlemsstaterna att verka för ett utbyte av god praxis och riktlinjer
för hur man bäst kan använda dessa fonder för att främja funktionshindrades personliga oberoende och rätt
till eget boende.

Jag vill också nämna Europeiska socialfonden som ett verktyg som kan undanröja hindren för
funktionshindrades deltagande som jämlika samhällsmedborgare. Socialfonden kan bland annat finansiera
rådgivning, yrkesutbildning som är anpassad till funktionshindrades särskilda behov, rehabilitering,
sysselsättningsskapande inom sektorer som den sociala ekonomin, särskilt stöd för att främja företagande
bland funktionshindrade och informationskampanjer för att bekämpa diskriminering. Den kan också
möjliggöra utbildning och omskolning av personal för att underlätta övergången från institutionell vård till
kommunala tjänster.

Europeiska fonden för regional utveckling kan användas samtidigt för att utveckla social infrastruktur som
kan stödja sådana nya tjänster.

Kommissionen har i detta sammanhang utformat metoder för utnyttjande av strukturfonderna för att se till
att funktionshindrade personer får tillgång till dem och inte diskrimineras. Dessa metoder ska göra det möjligt
för förvaltningsmyndigheter, mellanliggande organ eller projektansvariga att utarbeta, genomföra, övervaka
och utvärdera strukturfondsprogram och strukturfondsprojekt.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Jag vill på frågeställaren Mairead McGuinness vägnar tacka för ert uppriktiga och
utförliga svar. Jag har bara en eller två korta frågor. Den första är om kommissionen vidtar några åtgärder
mot dem som har använt strukturfonderna på ett olämpligt sätt, i synnerhet när det gäller tillhandahållandet
av resurser för funktionshindrade? Den andra är hur snabbt vi egentligen kan eliminera sådan praxis, om
det ens är möjligt, i samtliga medlemsstater?

Viviane Reding, kommissionens vice ordförande. – (EN) Om det förekommer missbruk av strukturfonderna
rent allmänt kan kommissionen ingripa, men det är naturligtvis i första hand medlemsstatens skyldighet
och ansvar att genomföra sin politiska agenda och organisera sina egna sociala trygghetssystem, även för
personer som långtidsvårdas på institutioner. Frågan är naturligtvis: skulle vi kunna inlägga ett veto om
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medlemsstaterna fortsätter att investera på ett annat sätt? Ni vet att strukturfonderna används för ett system
med delat ansvar mellan kommissionen och medlemsstaterna. Det är emellertid upp till medlemsstaterna
och deras regioner att förvalta programmen och att genomföra dem genom att välja ut program och projekt.

Även om vi inte kan inlägga veto har vi emellertid redan börjat arbeta tillsammans med medlemsstaterna
för att ändra politiken i medlemsstaterna. Vi har bland annat sedan två år tillbaka ett samarbete med den
bulgariska regeringen som innebär att regeringen inte lägger pengarna på boenden, utan lovar att inga
EU-medel ska investeras i befintliga vårdboenden och att alla investeringar inom dessa sektorer ska följa
principen om avinstitutionalisering.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) Jag vill först och främst tacka kommissionsledamoten för hennes svar och hennes
engagemang för människor med funktionshinder. Jag har ytterligare två frågor i detta sammanhang.
Huvudproblemet när det gäller utnyttjandet av strukturfonderna har visserligen redan nämnts och är främst
ett problem i Östeuropa. Tidigare fick funktionshindrade, framför allt personer med psykiska funktionshinder,
bo på slott som hade nationaliserats under kommunisttiden. Ett av problemen är att pengar från
strukturfonderna användes för att renovera dessa slott men att de sedan lades ned och att de funktionshindrade
flyttade ut. Vad ska hända med dessa byggnader? Har kommissionen några planer på att granska denna fråga
i ett bredare perspektiv som tar hänsyn till turism och sysselsättning?

Viviane Reding, kommissionens vice ordförande. – (EN) Jag är väl medveten om att en ändrad ordning också
innebär ett ändrat synsätt när det gäller kvarlevor av den gamla politiken.

Det är naturligtvis upp till regeringarna att besluta hur de ska ta hand om sina institutioner och om de vill
renovera sina fastigheter eller inte och använda dem för andra saker. Jag kan bara säga att vi när det gäller
avinstitutionaliseringen, att få ut funktionshindrade i samhället och inte lämna dem på institutioner, har
försökt se till att de kommissionstjänstemän som är ansvariga för diskussionerna med medlemsstaterna är
medvetna om dessa frågor.

Den 29 april 2010 höll GD Regionalpolitik ett seminarium för kommissionstjänstemän kallat ”Skulle du
kalla det här ett hem?”, där man presenterade bästa och sämsta praxis när det gäller användningen av EU-medel
för att lägga ned institutioner för långtidsvård, för att vår personal skulle förstå vad som måste göras i
kontakterna med förvaltningarna i medlemsstaterna för att försöka förändra deras synsätt.

Det har också funnits en mycket bra samverkan mellan GD Regionalpolitik och GD Sysselsättning när det
gäller andra åtgärder som skulle kunna vidtas, eftersom vi anser att socialfondens satsningar bör komma
medborgare inom dessa områden till del. De bör inte bara användas för att renovera byggnader, utan också
för att skapa sysselsättning och tillväxt i de berörda områdena.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag vill ta upp vad jag anser
vara en mycket aktuell och specifik fråga. I mitt hemland Grekland, och sannolikt även i andra länder, innebär
åtstramningsprogrammen att de sociala utgifterna skärs ned och att man ofta stoppar finansieringen av
centrer och stiftelser som tillhandahåller tjänster för funktionshindrade.

Jag har framför mig ett färskt exempel på detta: ett center som tillhandahåller tjänster för människor, varav
många barn, som är synskadade och har andra funktionshinder. Femtio barn har lämnats åt sitt öde på grund
av bristen på pengar. Min fråga är: Kan dessa femtio barn hoppas på att stiftelsen enligt regelverket kommer
att ha rätt till stöd från Europeiska socialfonden? Vad kan vi göra i fråga om detta?

Viviane Reding, kommissionens vice ordförande. – (EN) Det står helt klart att det är medlemsstaternas ansvar
att inom socialpolitiken organisera sina egna sociala trygghetssystem, vilket innefattar utformning, finansiering
och kvalitetskontroll av de tjänster som tillhandahålls på institutioner för långtidsvård.

Vi kan inte ingripa eller tvinga en regering att ändra politik. Vi kan bara vidta allmänna åtgärder för att försöka
förmå en regering att ta hand om sina invånare.

En av de saker vi naturligtvis kan göra med socialfonden är att utbilda personalen och se till att det finns
bättre vård för dessa människor, men det grundläggande beslutet om man ska ha vårdhem eller inte fattas
av de nationella regeringarna.

Del II
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Talmannen. – Fråga nr 21 från Chris Davies (H-0246/10)

Angående: Säkerställande av EU:s miljömål

Håller kommissionen med om att den överdrivna interna debatten inom EU och EU:s misslyckande med att
samordna alla sina diplomatiska resurser runt om i världen bidrog till misslyckandet att säkra EU:s mål, både
vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn och på Cites-parternas möte i Doha?

Kommer kommissionen att ange vilka steg som den kommer att vidta för att förbättra sin förhandsplanering
och samordning med målet att stärka sin profil och säkra ett mer positivt resultat på framtida
miljökonferenser?

Jane Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr Davies! Ni ställer den viktiga frågan om huruvida EU:s
diplomati i internationella miljöförhandlingar är effektiv med tanke på de nedslående resultaten av mötena
i Köpenhamn om klimatförändringarna och i Doha om handeln med utrotningshotade djur.

Det finns naturligtvis flera lärdomar att dra av dessa erfarenheter, mot bakgrund av de relevanta
bestämmelserna i Lissabonfördraget. Men för att kunna dra ett antal väl avvägda slutsatser för framtiden
anser jag att vi måste inse att det finns flera skäl till resultaten av dessa möten och att de måste analyseras
utifrån det enskilda fallet.

Det är förstås ingen enkel sak för 27 medlemsstater med 500 miljoner invånare att komma överens om en
gemensam ståndpunkt inför internationella förhandlingar om komplicerade frågor som har en direkt inverkan
på EU:s ekonomi och samhälle. Varken i fråga om Cites eller klimatförändringarna hindrade detta emellertid
EU från att enas om en gemensam hållning och genomföra flera uppsökande aktiviteter för att närma sig
sina internationella partner.

Inför partskonferensen för Cites hade EU:s ståndpunkt i flera frågor fastställts mer än sex månader tidigare,
delegationer från EU och medlemsstaterna över hela världen hade genomfört uppsökande aktiviteter angående
viktiga EU-förslag om hajar och tigrar, och de interna diskussionerna inom EU före och efter partskonferensen
om dessa frågor förlöpte friktionsfritt. Men jag erkänner helt och fullt att dessa villkor tyvärr inte uppfylldes
i samma utsträckning när det gäller blåfenad tonfisk.

Kommissionen anser rent generellt att EU kommer att kunna agera på ett effektivare sätt inom Cites så snart
man blir en fullvärdig avtalspart. Kommissionen kommer därför att arbeta hårdare för att övertyga tredjeländer
som ännu inte har gjort detta att ratificera Gaborone-ändringen av Cites som skulle göra det möjligt för EU
att skriva under konventionen.

När det gäller klimatförhandlingarna var den interna debatten inom EU om Köpenhamnmötet inte överdrivet
omfattande och EU har avsevärt förbättrat samordningen av sina diplomatiska källor runt om i världen.

EU hade ett intensivt program för uppsökande verksamhet riktat mot tredjeländer under upptakten inför
Köpenhamnmötet och förberedde och presenterade en gemensam ståndpunkt i alla viktiga frågor under
mötet. Under upptakten inför Köpenhamnmötet gjorde EU-trojkan flera samordnade demarscher i mer än
40 länder, genomförde en rad gemensamma uppsökande besök och deltog i olika bilaterala och multilaterala
informella dialoger. De förhandlingsteam som arbetade med fackfrågorna diskuterade och vidareutvecklade
EU:s ståndpunkter i samband med flera bilaterala besök i tredjeländer.

Om man ser bortom Köpenhamn- och Dohamötena är det viktigt att inse att ett av huvudsyftena med
Lissabonfördraget är att ge unionen en starkare röst i världen. Genomförandet av Lissabonfördraget kommer
i synnerhet att stärka EU:s externa representation i internationella miljöfrågor.

På detta område åläggs kommissionen enligt fördraget att ta hand om unionens externa representation. Om
rådet anser det vara politiskt lämpligt att unionen deltar i förhandlingar om internationella avtal ska man
enligt fördraget bemyndiga kommissionen att föra sådana förhandlingar för unionens räkning om frågor
som faller inom ramen för dess behörighet. Rådet kan komplettera ett sådant bemyndigande med
förhandlingsdirektiv.

Europaparlamentet ska naturligtvis omedelbart och fullt ut involveras i alla skeden av processen.

Kommissionen diskuterar för närvarande med medlemsstaterna i rådet hur man ska genomföra detta regelverk.
Kommissionen är i diskussionerna mycket vaksam på att tillämpningen av Lissabonfördraget verkligen ska
leda till en mer enig och sammanhållen EU-representation i multilaterala förhandlingar. Alla andra tolkningar
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av Lissabonfördraget riskerar bara, och försvagar faktiskt, EU:s ställning internationellt och det är sannerligen
inte vad som var meningen med Lissabonfördraget.

Det som står på spel är framtiden för EU:s organisation och effektiviteten i de globala miljöförhandlingarna
och kommissionen räknar med parlamentets stöd i denna fråga.

Chris Davies (ALDE). – (EN) Kommissionsledamoten och jag själv har tveklöst en del gemensamma mål
och jag stöder kommissionen i dess kamp mot rådet, men när vi tittar på konferenser som Cites ser jag att
japanerna tydligen går runt från den ena ambassaden till den andra med en säck guld. Det är det ni skulle
kalla uppsökande verksamhet.

Så låt mig ställa en konkret fråga till er, eftersom ni nämnde att EU:s diplomatiska förmåga ska stärkas. Vilka
möten har ni haft eller kommer ni att ha med Catherine Ashton för att diskutera hur EU:s utrikestjänst kan
tjäna kommissionen som helhet så att vi kan dra full nytta av vår diplomatiska kapacitet?

Janez Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) Som svar på den specifika fråga som ni ställde: jag har inte
haft något möte med Catherine Ashton om detta. Jag tror att en sak är rätt så klar när det gäller Cites, särskilt
beträffande den blåfenade tonfisken. Vi har gjort ett antal felbedömningar – om jag får uttrycka mig så.

För det första antog kommissionen helt enkelt sin ståndpunkt för sent. För det andra tror jag att diskussionen
i rådet hölls vid det allra sista Coreper-mötet och även om jag hade kunnat diskutera denna fråga med
Catherine hade det ändå varit för sent.

Jag menar därför att vi bör dra lärdom av detta. Men som ni så riktigt påpekade är detta en av de uppgifter
som vi måste göra tillsammans och vi måste också använda vår framtida – och förhoppningsvis väl fungerande
– utrikestjänst för detta ändamål.

Talmannen. – Fråga nr 22 från Dan Jørgensen (H-0255/10)

Angående: Hantering av EDC-blandningar

Studier från Danmark och Tyskland har visat att särskilt barn är utsatta för en mängd olika kemikalier, och
särskilt hormonstörande kemikalier såsom ftalatmjukningsmedel. Dessa forskningsresultat betyder att
processen för Reach-godkännande av enskilda hormonstörande kemikalier, som är baserad på antagandet
att deras koncentration skulle stanna under den nivå där de får effekt, inte längre är säker eller effektiv,
eftersom dessa kemikalier tillsammans utgör en farlig blandring.

Hur tänker kommissionen åtgärda denna brist inom Reach-bestämmelserna och se till att hormonstörande
kemikalier inte godkänns utifrån det felaktiga antagandet att vi bara utsätts för en kemikalie i taget?

Fråga nr 23 från Fiona Hall (H-0265/10)

Angående: EU-åtgärder mot endokrinstörande ämnen (EDC)

EU-strategin för åtgärder mot endokrinstörande ämnen antogs för mer än tio år sedan, till stor del som ett
resultat av ett initiativbetänkande från Europaparlamentet 1997. Sedan dess har forskningen påvisat att det
finns ett allt starkare samband mellan ämnen som stör hormonsystemet och cancer och nedsatt fertilitet,
och att dessa ämnen skulle kunna påverka beteende och utveckling. Men trots olika politiska uttalanden till
stöd för EU:s åtgärdsplan för hormonstörande ämnen, och trots den överenskomna prioriteringslistan, har
ännu ingenting hänt i praktiken på EU-nivå som kan bidra till att de farliga ämnena försvinner från vår miljö.

Kommer kommissionen att vidta några åtgärder för att resultaten av den offentligt finansierade forskningen
ska komma till nytta och se till så att dessa ämnen som utgör ett stort hot mot människors hälsa kan hanteras
som en prioriterad fråga i enlighet med Reach?

Vilka konkreta åtgärder tänker kommissionen föreslå i sin kommande rapport om förverkligandet av EU:s
strategi mot kemikalier som stör hormonsystemet?

Janez Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) Kommissionen känner till flera studier som rör olika
kemikaliers kombinerade inverkan. I slutet av 2009 offentliggjorde de danska myndigheterna framför allt
resultaten av flera studier som undersökte den kombinerade inverkan av olika endokrinstörande ämnen på
känsliga grupper som små barn och kvinnliga arbetstagare, vilket ni tog upp i er fråga.

Den danska studien ledde till att rådet i december 2009 antog slutsatser i vilka kommissionen uppmanades
undersöka hur den ackumulerade effekten av olika endokrinstörande ämnen hanteras i den nuvarande
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EU-lagstiftningen och mer generellt titta på det allmänna problemet med hur man ska hantera dessa
kemikaliers kombinerade inverkan.

När det gäller den allmänna frågan om kemikaliers ackumulerade effekt offentliggjorde kommissionen
nyligen en helt färsk rapport på nätet om blandningars toxicitet som är resultatet av en tvåårig studie
finansierad av GD Miljö.

Kommissionen samlar in synpunkter från intressenter om denna rapport och har även lämnat en formell
begäran om blandningars toxicitet till Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker, Vetenskapliga
kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker och Vetenskapliga kommittén för
konsumentprodukter.

Senast i början av 2012 ska kommissionen på grundval av studien och samrådsprocessen i samband med
denna slutföra en rapport om hur och huruvida relevant befintlig gemenskapslagstiftning – däribland Reach
– på ett tillfredsställande sätt hanterar risker till följd av exponering mot flera kemikalier från olika källor
och vägar och med detta som underlag överväga lämpliga ändringar, riktlinjer och utvärderingsmetoder.

Sedan gemenskapens strategi om endokrinstörande ämnen lanserades 1999 har vi via gemenskapens
forskningsbudget gjort stora investeringar för att öka våra kunskaper om de mekanismer genom vilka ämnen
påverkar de endokrina systemens funktion. Under samma period har vi tagit med särskilda åtgärder inriktade
på endokrinstörande ämnen i två grundläggande kemikalielagar, nämligen Reach och förordningen om
växtskyddsprodukter. Kommissionen har också deltagit aktivt i internationella initiativ för att ta fram
testmetoder och teststrategier för att identifiera endokrinstörande ämnen.

Kommissionen har slutligen nyligen lanserat en stor undersökning för att samla de senaste vetenskapliga
uppgifterna och utfärda rekommendationer om teststrategier och kriterier för identifiering av ämnen med
endokrinstörande egenskaper. Undersökningen kommer att vara slutförd senast andra halvåret nästa år.
Resultaten av denna undersökning kommer att beaktas vid översynen av gemenskapens nuvarande strategi
för endokrinstörande ämnen och i samband med genomförandet av den befintliga EU-lagstiftningen och
här menar jag både förordningen om växtskyddsprodukter och Reach.

Kommissionen är alltså sammanfattningsvis medveten om allvaret i de frågor som ni båda har tagit upp och
arbetar intensivt för att hantera dem på effektivast möjliga sätt. Det är ingen enkel sak eftersom mycket
kunskap fortfarande saknas, men det är definitivt ett komplicerat problem som vi bör uppmärksamma och
i allra högsta grad beakta i framtiden.

Dan Jørgensen (S&D). – (DA) Herr kommissionsledamot! Ni säger att ni 2012 kommer att lägga fram en
rapport i vilken ni ska ha kommit fram till en slutsats om huruvida det finns skäl att revidera lagstiftningen
på grund av att den inte tar hänsyn till cocktaileffekter. Jag kan bespara er det besväret eftersom vi redan nu
kan bekräfta att så är fallet. Lagstiftningen tar inte hänsyn till cocktaileffekter. De av oss som har arbetat med
Reach och som – i likhet med er själv – känner till Reach i detalj vet bara alltför väl att cocktaileffekterna helt
enkelt inte har beaktats när det gäller de farligaste ämnena: cancerframkallande ämnen och endokrinstörande
kemikalier. Reach bygger dessutom på två grundläggande principer: försiktighetsprincipen och principen
om att skydda de mest sårbara konsumenterna på vår marknad, med andra ord bland annat barn och gravida
kvinnor. Bör kommissionen därför inte lägga fram förslag om en revidering av Reach och kanske annan
lagstiftning nu för att föreskriva att cocktaileffekter måste beaktas i samband med tillståndsgivning på
grundval av substitutionsprincipen?

Janez Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) Som jag påpekade är det verkliga problemet på detta område
att det saknas solid forskning och fakta. Ni nämnde med rätta försiktighetsprincipen. Vi är skyldiga enligt
fördraget att följa försiktighetsprincipen även på miljöområdet, men jag vill ändå ha så mycket uppgifter
som möjligt och kunna basera förslagen på så mycket solid forskning som möjligt.

Vi har sedan 1999, som var det år då denna metod inleddes, redan haft 84 studier inom gemenskapen som
ungefär två miljoner har deltagit i. När jag i går diskuterade detta med mina kolleger för att få en överblick
över detaljerna var deras huvudbudskap faktiskt just detta: att vi fortfarande inte har tillräckliga kunskaper
för att kunna vidta mycket konkreta åtgärder. Men ni kan känna er förvissad om att detta är något som jag
aktivt kommer att beakta i framtiden.

Fiona Hall (ALDE). – (EN) Jag tackar er, herr kommissionsledamot, för ert svar men känner en enorm
frustration eftersom detta är en fråga som har beaktats i 13 år – 84 studier på 13 år. Vissa delar av befolkningen,
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särskilt ofödda barn, är ytterst känsliga för dessa kemikalier och förändringarna har visat sig vara oåterkalleliga,
så detta är något som har skadat människors liv från före födseln.

Med tanke på vad ni sade om försiktighetsprincipen, vad hindrar kommissionen från att åtminstone föreslå
namn som kan listas enligt Reach så att man kan gå vidare och förbjuda dessa ämnen?

Janez Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) Jag skulle faktiskt kunna upprepa mitt svar. Faktum är att
när vi talar om försiktighetsprincipen menar jag att det är oerhört viktigt hur vi ser på den och vad vi anser
att den är. Jag vill helt enkelt samla in mer uppgifter. Med den studie som vi lanserade var syftet inte att samla
kunskaperna om vad som har samlats in genom EU:s forskningsprogram, utan att få en överblick över allt
som finns – alla kunskaper som finns globalt. Det är hela avsikten, men jag kan förstå er frustration. Jag har
som ni vet varit på plats i ett halvår och jag kommer definitivt att ta en ordentlig titt på allt det som ni har
framhållit för att försöka se hur vi bäst kan hantera detta i framtiden.

Lena Ek (ALDE). – (EN) Herr talman! De nuvarande EU-bestämmelserna om material avsedda att komma
i kontakt med livsmedel tillåter fortfarande ganska höga halter av bisfenol A. På grund av detta finns det en
risk att detta ämne migrerar till livsmedel eller vid mer omfattande konsumentanvändning som involverar
daglig exponering även överförs till kroppen.

Hur kommer resultaten av yttrandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om bisfenol A som
skulle komma i slutet av maj – jag tror att det har lagts fram nu – beaktas i samband med framtida åtgärder
inom ramen för Reach när det gäller bisfenol A? Jag tänker här på våra spädbarn, på flaskor och liknande.

Janez Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) Precis som alla forskningsrön som vi inhämtar kommer vi
naturligtvis att allvarligt beakta sådana som finns under utarbetandet av framtida insatser eller för att förklara
hur vi bör genomföra saker via den lagstiftning som vi har i dag.

Vi bör alltså helt enkelt steg för steg höja kvaliteten på våra kunskaper, som är bristfälliga på detta område.
Problemet är allvarligt och när vi besitter dessa kunskaper kan jag försäkra er om att vi kommer att agera.

Talmannen. – Fråga nr 24 från Seán Kelly (H-0256/10)

Angående: Genomförande av översvämningsdirektivet

Kan kommissionen redogöra för genomförandet av översvämningsdirektivet (2007/60/EG(1)), med särskild
hänvisning till Irland?

Janez Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr Kelly! Översvämningsdirektivet antogs 2007 och
genomförandeprocessen pågår. Den senaste månaden har nya översvämningar påmint oss om de allvarliga
följderna av översvämningar och om vikten av att hanteringen av översvämningsrisker är inriktad på
förebyggande, beredskap och skydd.

Enligt översvämningsdirektivet ska alla medlemsstater upprätta omfattande planer för att minska
översvämningsrisken. Ett viktigt inslag är att allmänheten och berörda parter måste konsulteras beträffande
dessa planer och att medlemsstaterna måste samarbeta när det gäller gränsöverskridande vattenvägar. De
första två tidsfristerna för genomförandet har redan löpt ut.

Det rättsliga införlivandet med nationell lagstiftning skulle ha genomförts senast i november 2009. Till dags
dato har tolv medlemsstater, däribland Irland, uppfyllt denna tidsfrist. Tio medlemsstater har ännu inte
anmält sitt införlivande av direktivet och fem medlemsstater har bara anmält att delar har införlivats.
Kommissionen driver överträdelseförfaranden för att komma till rätta med denna situation.

När det gäller de administrativa bestämmelser som medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen löper
tidsfristen ut den 26 juni i år. Tjugotre medlemsstater, däribland Irland, har gjort en sådan anmälan.
Kommissionen håller nu på att kontrollera att all relevant information om ansvariga myndigheter och
förvaltningsenheternas geografiska täckning överensstämmer med direktivet. Vi har fortfarande de viktigaste
milstolparna när det gäller genomförandet framför oss.

Över hela EU håller medlemsstaterna på att förbereda dessa steg, dvs. att först göra en preliminär bedömning
av översvämningsrisker 2011 och fastställa i vilka områden det föreligger en potentiell översvämningsrisk,
att för det andra utarbeta detaljerade kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker

(1) EUT L 288, 6.11.2007, s. 27.
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2013, och att för det tredje upprätta en första plan för hantering av översvämningsrisker 2015. Innan
planerna antas måste dessutom allmänheten och berörda parter konsulteras.

När det gäller Irland har vi förstått att man har kommit långt i genomförandet och vi har ingen anledning
att tro att Irland är sen i genomförandet av direktivet. Irland har anmält den lagstiftning genom vilken
direktivet införlivas och har rapporterat de administrativa bestämmelserna. Vi välkomnar också det faktum
att Irland redan har genomfört pilotövningar i flodområdet kring Dodder nära Dublin och i flodområdet
kring Lee i södra Irland – där ett förslag till plan för hantering av översvämningsrisken i detta flodområde
upprättades och lades fram för offentligt samråd.

Irland agerar också aktivt på EU-nivå för att främja ett värdefullt informationsutbyte mellan medlemsstaterna
om olika frågor som rör direktivets genomförande, t.ex. hur man hanterar blixtöversvämningar eller
översvämningar som orsakas av regn, kartläggning av översvämningar och upprättandet av planer för
hantering av översvämningsrisker.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Jag ska av respekt för andra fatta mig kort. Herr kommissionsledamot! Låt mig
först tacka er för ett mycket utförligt och heltäckande svar, som jag sätter stort värde på. Jag har bara en
kompletterande fråga. Om länder inte uppfyller tidsfristerna, kommer kommissionen då inte att ställa
Solidaritetsfonden till förfogande om översvämningar skulle inträffa i framtiden – eller om de redan har
inträffat, för vi har just nu en ansökan på gång som gäller översvämningar?

Gay Mitchell (PPE). – (EN) Jag noterar vad som har sagts om informationsutbytet och framför allt om
blixtöversvämningar. Jag råkar bo nära floden Dodder i Dublin och relativt små översvämningar kan på
ganska kort tid orsaka en förfärlig ödeläggelse i städer.

Jag efterfrågar att en handbok sammanställs som till exempel kan handla om att det ska vara röjt framför
slussportar och inte igentäppt med bråte, för det är sådant som orsakar skador i detta sammanhang. Om det
fanns en handbok är det förstås de lokala myndigheterna som borde tillämpa den, men den kunde utgöra
en gemensam bästa praxis för hela EU och detta är något som jag vill uppmuntra.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Förebyggande och hantering av översvämningar förutsätter att EU:s
flodrelaterade frågor får en gränsöverskridande lösning och det krävs också enorma investeringar.

Jag vill fråga kommissionen om man överväger att utarbeta en gemensam politik om inre vattenvägar,
liknande den gemensamma sjöfartspolitiken, som på ett integrerat sätt kan hantera territoriell planering,
miljöskydd, havsmiljöskydd, sjöfart och utvecklingen i områden som gränsar till inre vattenvägar eller i
kustregioner.

Jim Higgins (PPE). – (GA) Herr talman! Översvämningarna under sommaren orsakade stora skador i Irland,
särskilt på infrastrukturen, på affärer och bostäder. De kostade sammanlagt nästan 1 miljard euro.

Man kan emellertid inte lägga hela skulden på nederbörden. Det största problemet i Irland var att vattenvägarna
inte har underhållits. Direktivet om vattenvägar är ett mycket viktigt direktiv. Därutöver har stora skador
uppstått – och uppstår fortfarande – på faunan, i synnerhet när det gäller sällsynta fåglar, för inte heller
fågeldirektivet har genomförts.

Janez Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) För det första har många av er nämnt finansiering. Det finns
två möjligheter: den ena är förebyggande, där vi bör titta på Sammanhållningsfonden, och den andra gäller
fonderna på EU-nivå – Interreg och alla åtgärder i samband med detta.

När katastrofer inträffar finns det naturligtvis också en annan möjlighet – som den ärade ledamoten också
nämnde – nämligen Europeiska solidaritetsfonden. Det finns mycket tydliga riktlinjer för när Solidaritetsfonden
får tillämpas och i fråga om vilka skador. När det gäller Irlands ansökan om stöd från Solidaritetsfonden låg
skadorna under tröskelvärdet, men kommissionen prövar just nu denna ansökan.

När skadorna ligger under det normala tröskelvärdet för mobilisering av Solidaritetsfonden på 0,6 procent
måste man uppfylla särskilda villkor för en exceptionell mobilisering. Om detta bedöms vara fallet kan stödet
garanteras. Men vi får inte blanda ihop de två sakerna – syftet med det ena och syftet med det andra.

Jag håller också med när det gäller det utbyte av bästa praxis som nämndes. Jag menar att det är viktigt att
upprätta planerna på ett korrekt sätt. När det gäller den gränsöverskridande effekten är detta något vi i högsta
grad stöder i ramdirektivet om vattenvägar. Tillvägagångssättet att inrikta sig på hela flodområden är ett som
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sträcker sig över gränserna och som skapar ett slags koppling där medlemsstaterna kan samarbeta. De
uppmanas samarbeta och är faktiskt skyldiga att göra detta för att skapa gränsöverskridande lösningar.

Låt mig slutligen nämna att vi 2012 vill ha en plan för vatten och vattenförvaltning klar. Med en sådan plan
kommer det att finnas tre frågor som vi vill angripa. En av de frågor som vi kommer att inrikta oss på kommer
att vara torka.

Talmannen. – Fråga nr 25 från Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (H-0262/10)

Angående: Översyn av direktivet om miljökonsekvensbedömningar (EIA) (85/337/EEG)

Emellanåt får vi höra om problem som uppkommer vid planeringen och genomförandet av storskaliga
infrastrukturprojekt, särskilt inom energisektorn. De flesta problemen uppkommer till följd av bristande
öppenhet och otillräcklig opartiskhet hos miljökonsekvensbedömningar av sådana projekt. Enligt

kommissionens nyligen framlagda rapport sörjer den nuvarande lagstiftningen (direktiv 85/337/EEG(2)) inte
för att miljökonsekvensbedömningar är verkligt oberoende. Man lägger fram två huvudlösningar på problemet:
den första lösningen innebär att kommissionen i högre grad deltar i förfarandet vid
miljökonsekvensbedömningar, och den andra lösningen är en garanti för att finansieringen av
miljökonsekvensbedömningen är oberoende av den som ansvarar för det projekt som ska bedömas.

När planerar kommissionen att lägga fram EIA-direktivet i dess reviderade lydelse? Vilket alternativ kommer
kommissionen troligtvis att välja för att garantera att miljökonsekvensbedömningar är oberoende?

Janez Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) Det stämmer att ansvaret för att samla in nödvändig
miljöinformation och lämna den till de offentliga myndigheterna enligt EIA-direktivet vilar på den
projektansvariga. Detta leder emellertid inte till att processen med att ta fram miljökonsekvensbedömningar
brister i fråga om insyn eller inte är objektiv, eftersom direktivet innehåller flera garantier som ser till att
miljökonsekvensbedömningarna av projekt är öppna för insyn och objektiva.

Dessa garantier ligger för det första i beskrivningen av det minimum av information som måste ingå i den
miljökonsekvensbedömning som krävs enligt EIA-direktivet och för det andra i samråden med behöriga
miljömyndigheter och med allmänheten. All information som lämnas av den projektansvariga måste i själva
verket offentliggöras för miljömyndigheterna och allmänheten, som måste konsulteras.

Informationens riktighet kan ifrågasättas när som helst under samråden innan det slutliga beslutet fattas.
Det innebär att de behöriga myndigheterna kan använda sina egna resurser för att göra en lämplig bedömning
av den information som har lämnats, medan icke-statliga organisationer eller berörda parter kan – vilket
också ofta sker – ifrågasätta hela bedömningen utifrån de lämnade uppgifterna om dessa inte speglar den
faktiska situationen eller på ett uppenbart sätt inte överensstämmer med kraven i EIA-bestämmelserna. Det
slutliga beslutet om att bevilja eller avslå byggnadstillstånd måste ta hänsyn till resultaten av samråden och
den insamlade informationen och ange de viktigaste skälen på vilka det baseras. Allt detta ska också vara
tillgängligt för allmänheten.

Men er fråga är i ärlighetens namn mycket relevant. Efter mer än 20 år av tillämpning har vi konstaterat inom
vilka områden det krävs förbättringar och kommit fram till slutsatsen att EIA-direktivet bör ses över. Mitt
mål är att lägga fram en ny text som ytterligare ska stärka miljöskyddet, ta sig an utmaningarna när det gäller
klimatförändringar, energi och biologisk mångfald, integrera EU-domstolens rättspraxis och i möjligaste
mån samordna och förenkla befintliga förfaranden.

I detta sammanhang kommer även den allmänna kvaliteten på miljöbedömningarna att vara en central fråga
och det finns definitivt utrymme för förbättringar. Dels bör kvalitetskontrollen av den EIA-dokumentation
som inges av den projektansvariga förbättras, dels bör kvaliteten på EIA-processen i sig höjas.

Mina avdelningar har redan inlett arbetet med översynen av EIA-direktivet. I slutet av juni kommer ett brett
samråd med allmänheten och intressenterna att inledas. Även ni är naturligtvis välkomna att delta och
inkomma med era synpunkter.

Så snart relevanta uppgifter och information finns på bordet kommer kommissionen att fastställa lämpliga
policyalternativ när det gäller ändringar av EIA-direktivet och bland annat se till att miljöbedömningarna är
oberoende. De rättsliga konsekvenserna av varje kommissionsförslag kommer att bedömas. Jag kan ännu

(2) EUT L 175, 5.7.1985, s. 40.
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inte ge er en tidpunkt för kommissionens förslag, men jag vill naturligtvis lägga fram detta förslag under min
mandatperiod, hellre förr än senare, även om det naturligtvis återstår en hel del arbete innan så kan ske.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Detta problem är viktigt för medlemsstaterna, viktigt för
projekt som utförs lokalt i medlemsstaterna och viktigt för internationella projekt, där ett exempel kanske
kan vara energiinfrastrukturprojekt som Nordstream-projektet i Östersjön. Samhället har som ni nämnde
rätt att delta och operatörerna ska ta hänsyn till samhällets synpunkter, men på något sätt har inte ens
information från oberoende forskare beaktats. Det är därför vi i dag diskuterar om man måste inrätta en
mekanism för oberoende konsekvensbedömningar och jag vill fråga om ni tror att Europeiska kommissionen
kan reglera medlemsstaternas nationella lagstiftning beträffande detta, eller om det är ett internationellt
projekt, om Europeiska kommissionen själv kan ingripa i ett sådant sammanhang?

Janez Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) Ni sätter i grund och botten återigen fingret på rätt sak. Om
projektet eller investeringen inte har gränsöverskridande effekter står det ganska klart hur saker och ting ska
göras. Det är uppenbart att subsidiaritetsprincipen då skulle gälla och att jag inte skulle ha något att tillägga.

Om processen är öppen, om alla har insyn – och det var för övrigt just det som var syftet med tidigare
ändringar av EIA-direktivet och den anpassning till Århuskonventionen som gjordes 2003 för att uppnå
just detta – då bör processen leda till de saker ni tar upp.

Saker och ting blir lite mer komplicerade när man talar om ett gränsöverskridande sammanhang. Vad
direktivet för närvarande kräver beträffande gränsöverskridande situationer är att man förhandlar med eller
har ett bättre informationsutbyte med de berörda parterna. Detta bör ske redan enligt Århuskonventionen,
men om det gäller EU:s medlemsstater är det förstås EIA-direktivet som gäller.

Kommissionen har ärligt talat en i stort sett rent procedurmässig roll i sammanhanget. Vi måste vara noggranna
med att ta hänsyn till alla nödvändiga förfaranden, förfaranden som i bästa fall ska leda till en oberoende
konsekvensbedömning, i första hand utförd av den projektansvariga och om nödvändigt kontrollerad och
granskad av medlemsstaternas myndigheter. Det är detta vi garanterar. Vi ska veta att vi har åstadkommit
två viktiga saker genom att införa EIA-begreppet. Den ena är att miljön på allvar beaktas i samband med alla
typer av investeringar och den andra att det i samtliga fall sker ett offentligt samråd så att det finns insyn.
Men ni sätter fingret på rätt sak. Jag anser att denna fråga, eller det som underförstått ligger bakom ert
resonemang, är en av dem som måste angripas i framtiden i samband med översynen av EIA-direktivet, men
jag kan inte i dag ge er ett svar om i vilken riktning vi kommer att gå. Diskussionen börjar komma i gång
och jag kommer definitivt att titta närmare på detta i framtiden.

Marian Harkin (ALDE). – (EN) Herr talman! Jag ska fatta mig mycket kort. Jag vill bara fråga varför ni har
beslutat att ställa fem frågor till en kommissionsledamot och bara en till en annan.

Finns det något skäl till detta? Har vi rätt att förvänta oss att två eller tre frågor ställs till varje
kommissionsledamot. Jag vill bara veta vad som är skälet till detta.

Talmannen. – Det var den ordning i vilken de lades fram.

Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Hur blir det med kommissionsledamot John Dalli? Har vi helt tappat bort
honom? Det är inte ett särskilt bra sätt att sköta frågestunden att helt utradera en kommissionsledamot.

Talmannen. – Det rör sig i själva verket om två kommissionsledamöter.

Malcolm Harbour (ECR). – (EN) Herr talman! Jag vill att ni rapporterar tillbaka till presidiet, och jag talar
här som ordförande i inremarknadsutskottet, för två av de viktigaste kommissionsledamöterna för mitt
utskott har ännu inte fått någon chans här i kväll att svara på frågor från ledamöter både i mitt utskott och
i andra.

Om ni visste när detta sammanträde började, vilket ni uppenbarligen gjorde, och sammanträdessekretariatet
gjorde, att det skulle finnas begränsat med tid hade det för det första varit helt onödigt att ta de två frågorna
i början som inte var ställda till någon kommissionsledamot. Ledamöterna i parlamentet ställer frågor
specifikt till kommissionsledamöter därför att de är här och man kunde därför ha bortsett från dessa två på
en gång. Om detta upprepas föreslår jag att vi gör en ordentlig ändring av arbetsordningen beträffande detta.

För det andra var det alldeles uppenbart hur mycket tid som stod till förfogande och att ni därför kunde ha
fördelat frågorna mellan de tre kommissionsledamöterna som har gjort sig besväret och haft artigheten att
komma hit. Det är skandalöst att parlamentet struntar i att två kommissionsledamöter har kommit hit och
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nu inte får någon tid. Jag insisterar därför som ordförande i ett utskott på att ni som talman för detta
sammanträde till fullo rapporterar tillbaka till presidiet och uttrycker vårt starka missnöje med den bedrövliga
organisationen av detta sammanträde.

Talmannen. – I alla kammare i hela världen räcker tiden för frågestunden inte till och det är vad som har
hänt här i kväll. Det händer varenda gång.

Georgios Papastamkos (PPE). – (EL) Herr talman! Även jag vill påpeka att tiden inte har fördelats på ett
rationellt sätt. Jag hade ett möte i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och omröstningar
samtidigt och lämnade jordbruksutskottet och omröstningarna för att kunna närvara vid detta tillfälle av
parlamentarisk kontroll. Det är uppenbart att ni inte har fördelat tiden på rätt sätt mellan parterna i den
parlamentariska kontrollen. Ni har tillåtit tilläggsfrågor på ett mycket flexibelt sätt. Jag tycker att vi måste
visa kommissionsledamöterna och Michel Barnier en viss respekt. Det är vad den parlamentariska ordningen
kräver. Jag säger er detta, herr talman, som jag personligen hyser stor respekt för. Ni är från det land där den
moderna parlamentariska demokratin föddes. Den parlamentariska demokratin har emellertid en ordning,
regler och principer. Jag beklagar verkligen vad som har skett i kväll. Det hedrar ingen, det hedrar inte
parlamentet och det hedrar inte presidiet, herr talman.

Talmannen. – Vi började faktiskt sent på grund av att vissa kommissionsledamöter och ledamöter inte var
närvarande. Det är delvis skälet till att det har blivit så här.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Herr talman! Jag har deltagit i varje frågestund sedan 1994, men jag har aldrig
upplevt en skandal av den här storleksordningen. Det korrekta förfarandet är att om man skär ned taletiden
så gör man det för alla kommissionsledamöter.

Jag ställde den första frågan till John Dalli, så jag var säker på att jag skulle få min tur. I denna stund talar
ordförande José Barroso till min grupp och sedan jag lämnade den diskussionen för tre kvart sedan har jag
suttit här i 45 minuter och väntat på min tur. Får jag påpeka att ni borde ha informerat mig om att detta
skulle bli fallet. Jag måste verkligen uttrycka mitt missnöje med detta förfarande och kräva att ni inte förkortar
frågestunden ytterligare. Det är det viktigaste som finns i ett parlament. Vi är inte en omröstningsmaskin för
etablissemanget! Varje parlamentsledamot har rätt att delta i frågestunden, det är en grundläggande rättighet
som vi har hämtat från framför allt det brittiska parlamentariska systemet.

Talmannen. – Som jag sade räcker tiden för frågestunden aldrig till i någon kammare i något land – och
tiden har inte räckt till här. Jag kommer att tillåta en sista fråga.

Talmannen. – Fråga nr 27 från Kathleen Van Brempt (H-0301/10)

Angående: Fågel- och habitatdirektiven

Fågeldirektivet (79/409/EEG(3)) och habitatdirektivet (92/43/EEG(4)) står under ständig press. Det är t.ex.
populärt att hävda att de står i vägen för den ekonomiska utvecklingen. Inte desto mindre visar exemplet
från Antwerpens hamn att det är precis tvärt om. Nästan hela hamnområdet är utpekat som särskilt
skyddsområde enligt fågeldirektivet, men trots det går naturskyddet och miljöutvecklingen här hand i hand
med den ekonomiska utvecklingen, vilket kommissionsledamoten själv nyligen har kunnat konstatera. Med
tanke på de påtryckningar som finns för att luckra upp dessa direktiv finner jag det lämpligt att i detta den
biologiska mångfaldens år fråga kommissionsledamoten vad han anser om fågel- och habitatdirektiven:

Håller kommissionsledamoten med ordförande Barroso som i en skrivelse till premiärminister Balkenende
framförde att det inte är nödvändigt att se över de nämnda direktiven, men att det däremot är viktigt med
stabila rättsliga ramar på detta område, och att dessa direktiv lämnar tillräckligt utrymme för den ekonomiska
utvecklingen?

Janez Potočnik, ledamot av kommissionen. – (EN) EU:s habitat- och fågeldirektiv ger som de ser ut i dag det
handlingsutrymme som krävs för att förena naturskydd och ekonomisk utveckling. Kommissionen anser
inte att en översyn vore motiverad i detta skede av följande skäl.

(3) EUT L 103, 25.4.1979, s. 1.

(4) EUT L 206, 22.7.1992, s. 7.
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EU:s naturskyddslagstiftning utgör en global förebild för naturskydd – den vilar på vetenskapliga grunder,
kan upprätthållas och har ekosystemen som utgångspunkt. Natura-nätverket är ett av de mest avancerade,
omfattande och flexibla systemen för naturskydd i världen. Det är en av de viktigaste saker som EU:s
miljöpolitik har lyckats uppnå.

Biologisk mångfald är en viktig miljöprioritering för kommissionen under dess innevarande mandatperiod.
I mars i år slog rådet återigen fast att skyddade områden och ekologiska nätverk är en hörnsten i vårt arbete
för att bevara den biologiska mångfalden och underströk vikten av att fågel- och habitatdirektiven genomförs
fullt ut och att fullbordandet av Natura 2000-nätverket påskyndas.

Vi befinner oss nu i ett avgörande skede av genomförandet av lagstiftningen. Över hela EU börjar processen
att välja ut Natura 2000-områden nu närma sig slutet och prioriteringen nu är att se till att Natura
2000-nätverket förvaltas effektivt och får tillräckliga resurser för att kunna uppnå sina mål.

EU:s habitatdirektiv är ett unikt, flexibelt verktyg som gör att jordbruk, fiske, skogsbruk, jakt och till och
med större byggprojekt kan äga rum på ett sätt som inte förstör det ekologiska värdet i vårt naturarv.
Natura-områden är förbjudna områden där mänsklig verksamhet och ekonomisk utveckling inte får ske.
Flertalet områden är levande landskap som har formats av åratal av människans ingrepp. Att ett område
utses till ett Natura-område innebär inte att den ekonomiska verksamheten där måste avstanna. Det finns
tvärtom många exempel, t.ex. Antwerpens hamn, som jag besökte nyligen och som ni också nämnde i er
fråga, där den ekonomiska utvecklingen fortfarande pågår på ett framgångsrikt sätt vid sidan om naturskyddet.
Ett korrekt genomförande av bestämmelserna i naturskyddsdirektiven, hänsyn till miljöfrågor i ett tidigt
skede av planeringsprocessen och omfattande information och delaktighet för alla berörda parter är nyckeln
till sådana framgångshistorier.

Med tanke på att vi inte har uppnått det politiska målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald 2010
måste vi utvärdera skälen till varför vi har misslyckats. Vi måste i detta sammanhang också utvärdera i detalj
om genomförandet av vår nuvarande lagstiftning är effektivt i fråga om att skydda den biologiska mångfalden
och fundera över vilka förbättringar som eventuellt kan göras.

Kathleen Van Brempt (S&D). – (EN) Jag ska fatta mig mycket kort. Det var det här svaret jag ville höra. Jag
tror att alla miljöorganisationer och många ekonomiska aktörer som verkligen tycker att det här är ett mycket
bra direktiv kommer att bli mycket glada över det ni har sagt.

Talmannen. – De frågor som på grund av tidsbrist inte har besvarats erhåller skriftliga svar (se bilagan).

Frågestunden är härmed avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.35 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

16. Jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen – Bedömning
av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer
för framtiden – Stadga om kvinnors rättigheter – uppföljning (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är en gemensam debatt om

– betänkandet av Raül Romeva i Rueda för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor
och män om jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen (2009/2204(INI))
(A7-0155/2010),

– betänkandet av Ilda Figueiredo för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och
män om utvärderingen av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för
framtiden (2009/2242 (INI)) (A7-0156/2010), och

– den muntliga frågan till kommissionen från Zita Gurmai och Britta Thomsen för Gruppen Progressiva
förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet, Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön
vänster, Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
om stadgan om kvinnors rättigheter – uppföljning (2010/2692(RSP)) (O-0059/2010 – B7-0305/2010).
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Raül Romeva i Rueda, föredragande. – (ES) Herr talman! Jag vill tacka för möjligheten att diskutera denna
fråga. Låt mig börja med en fråga, en mycket enkel fråga, men en som jag menar visar på det problem vi talar
om på ett mycket bra sätt. Om vi hade haft Lehman Sisters i stället för Lehman Brothers, skulle vi då vara
här i dag och prata om detta? Det vet vi inte eftersom det inte är så, men situationen skulle tveklöst ha varit
helt annorlunda än den vi har i dag med kreditåtstramning och en ekonomisk och finansiell kris.

Det finns ett mycket tydligt samförstånd bland ekonomer, vare sig de är feminister eller inte, om att den
nuvarande krisen har orsakats av ett antal institut som i grund och botten leds av män. Vi har därför objektiva
uppgifter som pekar på att män är direkt ansvariga för denna situation.

Vi kan inte säga om situationen hade varit densamma om majoriteten hade varit kvinnor i stället för män,
men jag anser att det är uppenbart att det skulle ha varit skillnad i fråga om både orsak och krishantering,
och naturligtvis även i fråga om den pågående återhämtningen.

Jag tycker verkligen att det är viktigt att uppmärksamma ett annat faktum: att de finansiella organisationer
som har fler kvinnor i ledningen inte alls har drabbats lika hårt av denna situation. Jag anser att detta borde
få oss att stanna upp och fundera, vilket är precis vad vi gör i detta betänkande.

Vad vi vill göra är i någon mån att framkasta att denna kris, förutom att vara ett oerhört allvarligt problem,
är och måste vara en möjlighet att rätta till några av de problem som fick oss att följa vad som uppenbart
var fel väg. Dåliga strategier och brist på jämställdhet i många av dessa strategier var ett av dessa problem.

Jag vill i detta sammanhang påpeka och framhålla några mycket tydliga brister i den politiska hanteringen
av krisen. Man har inte tagit till vara på denna möjlighet: inte någon gång har till exempel
jämställdhetsperspektivet använts i det som kallas ”post-Lissabonperspektivet”, dvs. 2020-strategin. Det har,
åtminstone hittills, inte funnits någon uttrycklig vilja att utforma en tydlig makroekonomisk politik och
sysselsättningsriktlinjer som har ett tydligt och klart jämställdhetsperspektiv. Det är en sak att komma med
förklaringar, men det som intresserar oss här är konkreta åtaganden.

Syftet med detta betänkande är att åtminstone inleda en debatt och ta upp en del frågor på bordet som vi
anser är viktiga. Vi är medvetna om att vissa medlemsstater, vissa regeringar – bland annat regeringen i
ordförandelandet: den spanska regeringen – har lett debatten om denna fråga och lagt en del frågor på bordet.
Förutom att uppmärksamma och erkänna detta vill jag även stödja de kommande ordförandeskapen som
ska eller kommer att vilja ta upp liknande frågor.

Jag anser dock att det är viktigt att påpeka en annan sak. Om vi verkligen vill rätta till några av dessa misstag
är det mycket viktigt att vi förstår att det bland orsakerna finns en rad grundläggande saker och att den
viktigaste är att det inte finns någon politisk vilja att utforma en tydlig jämställdhetspolitik.

Vad vi efterlyser i detta betänkande är därför för det första en politisk vilja, för det andra fantasi, vilket jag
menar är viktigt att framhålla, och för det tredje – och detta är nyckelaspekten i betänkandet, åtgärder som
är konkreta, tydliga och – om ni vill, bindande och obligatoriska. Vi har fått nog av goda intentioner.

Vad vi behöver är tydliga åtaganden och låt mig säga det igen: bindande, obligatoriska åtaganden som måste
fullgöras. Att till exempel uppnå full sysselsättning för både kvinnor och män, men framför allt för kvinnor,
bör vara ett mål i sig.

Ett konkret mål är kort sagt att sträva efter att sysselsättningsgraden bland kvinnor ska ligga på 75 procent
senast 2020 eller att minska löneskillnaderna till 0 eller högst 5 procent, vilket är något vi länge har krävt.
Det här är åtgärder som åtminstone redan diskuteras och som jag vill upprepa att några av oss vill ska vara
obligatoriska.

Vi är medvetna om att både kommissionsledamot Viviane Reding och det spanska ordförandeskapet
upprepade gånger har tagit upp dessa frågor och vi vill uppmana inte bara övriga grupper utan också övriga
länder att inse att det här inte bara är en nyck, det är en skyldighet och ett krav och – jag upprepar – en
möjlighet i den kris som vi nu går igenom. Jag vill hur som helst avsluta med att tacka för det arbete, det stöd
och alla bidrag från de olika grupperna som har gjort denna text till en konsensus och en kompromiss, som
tydligt kunde sätta fingret både på problemet och på det som är och borde vara lösningen.

Ilda Figueiredo, föredragande. – (PT) Herr talman, fru kommissionsledamot! Betänkandet som jag redogör
för här har blivit till genom samarbete i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor
och män. Detta samarbete omfattade även en utfrågning där kvinnoorganisationer, experter och Europeiska
kommissionen själv medverkade. Jag vill tacka alla som deltog i arbetet.
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Grundat på vår analys av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 anser vi att vissa framsteg har gjorts, och
vissa centrala aspekter av jämställdheten mellan kvinnor och män har ställts i förgrunden. I praktiken har
dessa emellertid inte genomförts fullständigt eftersom den nödvändiga politiska styrkan har saknats.

Särskilt värd att uppmärksamma är den brist på jämställdhet som fortsätter att råda i det vardagliga livet.
Detta omfattar exempelvis svårigheter att få ett arbete med rättigheter och rimlig lön, fattigdom, fortsatt
diskriminering och stereotyper som bidrar till bestående jämställdhetsproblem, däribland problem med att
få tillträde till utbildning och till ledande befattningar inom yrkeslivet, samt inom det ekonomiska och
politiska livet. Det finns även motstridigheter i EU:s nuvarande politik som också bidrar till detta, och har
gett upphov till att mer än 85 miljoner människor, de flesta av dem kvinnor och barn, lever i fattigdom till
följd av arbetslöshet, otrygga anställningsförhållanden, låga löner, pensioner som inte når upp till
existensminimum, och dålig tillgång till offentliga tjänster av god kvalitet.

Den nuvarande ekonomiska och sociala krisen har särskilt allvarliga konsekvenser för kvinnor, och detta
förvärrar bristen på jämställdhet och problemen med diskriminering. Detta gäller löneskillnaderna mellan
män och kvinnor, som är över 17 procent i genomsnitt, och den indirekta diskriminering som tenderar att
tillta vid ökad arbetslöshet och som drabbar kvinnor och unga flickor.

De flesta arbetstillfällen som har skapats på senare år, särskilt arbetstillfällen för ungdomar och kvinnor, har
varit otrygga och lågavlönade med bristande respekt för grundläggande rättigheter, särskilt för mödrar. Detta
har också bidragit till de låga födelsetalen. Den vitt utbredda diskriminering som vissa grupper av kvinnor
utsätts för är särskilt oroande. De värst drabbade grupperna är äldre kvinnor, kvinnor med vårdberoende
anhöriga, invandrarkvinnor eller kvinnor från minoritetsgrupper, och kvinnor med funktionshinder.

Den utbredda fattigdomen och den höga arbetslösheten har tillsammans med våld och diskriminering även
bidragit till den fortsatta och till och med ökande människohandeln med kvinnor och barn, och till prostitution
i olika EU-länder. Detta kräver brådskande åtgärder. Tyvärr behandlades inte jämställdhetsperspektivet på
ett tillfredsställande sätt i de förslag som ingick i kommissionens EU 2020-strategi. Vi hoppas därför att
denna situation ska ses över på nytt och framför allt att kommissionsledamoten ska försöka ta itu med dessa
frågor genom utarbetandet av jämställdhetsstrategin. Dessa frågor sträcker sig emellertid utöver ett enda
ansvarsområde inom Europeiska kommissionen, och det behövs ett mycket större engagemang. Bland de
många åtgärder som beskrivs i betänkandet vill jag därför lyfta fram fyra områden.

På det institutionella planet föreslår vi att den nya jämställdhetsstrategin ska bli ett handlingsprogram och
ett politiskt åtagande på grundval av handlingsplanen från Peking och de framsteg som gjorts med denna.
Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter bör erkännas som en oförytterlig, nödvändig och odelbar del
av de universella mänskliga rättigheterna. Vi förespråkar även att rådet ska anta kommissionens nya förslag
till jämställdhetsstrategi efter samråd med parlamentet. Detta är ett försök att ge jämställdhetspolitiken större
politisk kraft och ny drivkraft, och att anslå EU-medel till den så att målen kan uppnås effektivt. Vi anser att
de årliga trepartsmötena mellan rådet, kommissionen och parlamentet är mycket viktiga, eftersom de gör
det möjligt att bedöma hur strategin för jämställdhet mellan kvinnor och män framskrider i EU. Man bör
även inrätta en årlig konferens om jämställdhet mellan könen, där kvinnoorganisationer och fackföreningar
från de olika medlemsstaterna deltar, samt naturligtvis ledamöter av Europaparlamentet och de nationella
parlamenten. Vid varje konferens ska ett i förväg bestämt tema uppmärksammas särskilt.

Jag vill dessutom uppmärksamma er på behovet av att integrera ett jämställdhetsperspektiv vid utarbetandet
av alla förslag. Slutligen – jag är nästan färdig, herr talman – vill jag säga att vi insisterar på att de åtgärder
som redan har meddelats ska tillämpas och genomföras, oavsett om det gäller europeiska
jämställdhetsinstitutet, centrum mot könsrelaterat våld eller fullständig tillämpning av befintliga direktiv.
På detta sätt kan vi göra kvinnors frigörelse och deras personliga och yrkesmässiga självförverkligande till
det centrala målet för vårt initiativ och för själva strategin. Tack så mycket. Jag uppmanar er att tänka över
de rekommendationer som vi har framfört här.

Zita Gurmai, frågeställare. – (EN) Herr talman! Det faktum att kommissionen har valt att upprepa och stärka
sitt åtagande om att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män är en utveckling som vi välkomnar.
Den form som valtsär ett dokument som kallas en ”kvinnostadga” och som presenterades i samband med
Internationella kvinnodagen.

Detta dokument följer på en utfästelse som kommissionens ordförande Barroso gjorde inför
Europaparlamentet, under diskussionerna före hans andra mandatperiod, om att utarbeta en kvinnostadga.
Dokumentet är också utarbetat i åminnelse av 15-årsjubileet av den handlingsplan som antogs vid
Internationella kvinnokonferensen i Peking och av 30-årsjubileet av FN:s konvention om avskaffande av all
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slags diskriminering av kvinnor. Sammanfattningsvis kan konstateras att dokumentet fyller många roller
och att alla dessa roller är viktiga.

På vilket sätt ämnar kommissionen involvera de övriga EU-institutionerna, det civila samhället och andra
berörda parter i detta initiativ?

En undersökning som Eurobarometern gjorde nyligen om jämställdhet visar att 62 procent av européerna
anser att ojämlikhet mellan könen fortfarande förekommer på många samhällsområden. Vad kommer
kvinnostadgan att göra för att tackla den här uppfattningen om ojämlikhet? På vilket sätt kan innehållet i
kvinnostadgan överföras i mätbara mål och tydliga målsättningar?

Kommissionen kommer som vanligt att fortsätta sitt arbete utgående från en femårsstrategi för jämställdhet.
Den nuvarande ”färdplanen” omfattade perioden 2006–2010.

På vilket sätt kommer kommissionens nästa femårsstrategi för jämställdhet att kopplas till kvinnostadgan
och på vilket sätt kommer de berörda parterna att involveras i detta arbete?

När det gäller framtiden framgår det tydligt från betänkandet att vi i nuläget bland annat har behov av mer
information, och att vi har problem med att bedöma framstegen med jämställdhet mellan kvinnor och män
eftersom det saknas tydliga mål. Om ni är beslutna att uppnå resultat behöver vi utvärdera orsakerna till
bristande jämställdhet och även utvärdera resultaten av våra åtgärder. Betänkandet handlar om utvärderingen
av färdplanen för jämställdhet mellan 2006 och 2010, men vi måste naturligtvis vara mer ambitiösa än så.

Slutligen vill jag bara ta upp den europeiska skyddsordern. Vi kan inte vänta längre med att ge alla kvinnliga
brottsoffer i Europa bästa möjliga skydd. Jag uppmanar kommissionen och rådet att under det spanska
ordförandeskapets ledning utarbeta en progressiv och effektiv överenskommelse så snart som möjligt.

Eva-Britt Svensson, frågeställare. - Herr talman! I den bästa av världar hade vi i kväll inte behövt ha denna
debatt. Då hade vi levt i ett samhälle som hade varit jämställt. Nu lever vi inte i den bästa av världar och därför
har vi denna debatt. Men det får inte bara stanna vid en debatt. Det krävs konkreta åtgärder för att vi ska
flytta fram kvinnors rättigheter och för jämställdhetsarbetet.

En stadga för kvinnors rättigheter, en stadga som tar ett helhetsgrepp på alla politikområden, är någonting
som är välbehövligt. Jag tycker och anser att det inte är tillräckligt med uttalanden, med fina ord om
jämställdhet. Det är inte tillräckligt med enskilda punktinsatser på olika områden. Nej, det behövs ett
heltäckande arbete för jämställdhetsfrågorna – jämställdhetsstrategin, betänkandet som Ilda Figueiredo har
lagt fram – men dessutom behöver vi en heltäckande stadga för kvinnors rättigheter.

För att utarbeta en sådan stadga anser jag att vi behöver ta till vara den kunskap, den kompetens och den
erfarenhet som finns också utanför parlamenten. I kvinnoorganisationer, i NGO:s, överhuvudtaget i det
civila samhället så finns det kunskap, kompetens och erfarenheter som vi bör ta till vara när vi utarbetar en
heltäckande stadga.

Kommissionen har möjlighet att starta och koordinera en process mellan EU:s institutioner, de nationella
parlamenten, NGO:s och så vidare för att utarbeta en sådan stadga. Jag är övertygad om att vi med det
engagemang som Viviane Reding har i jämställdhetsarbetet har en möjlighet att tillsammans med
kommissionen göra en sådan stadga.

Jag skulle också vilja säga att vi ofta, i vart fall inför varje val till Europaparlamentet, diskuterar hur vi ska få
fler kvinnor att delta i parlamentsvalen och hur vi ska få fler kvinnor att delta i de politiska besluten över
huvud taget. Då menar jag att det inte är tillräckligt att vi går ut och uppmanar kvinnor att delta i valen. Nej,
kvinnor och våra medborgare över huvud taget är klokare än så. De ser naturligtvis på vad vi har gjort som
har förändrat deras verklighet och vad vi har gjort i parlamentet för att förbättra deras livssituation och så
vidare.

Det är därför vi nu ska använda denna mandatperiod till att visa kvinnor inom EU och i världen att det finns
någonstans där vi verkligen gör skillnad för den verklighet de flesta kvinnor lever i.

Antonyia Parvanova, frågeställare. – (BG) I dag, när vi utvärderar de resultat som uppnåtts genom färdplanen
för jämställdhet mellan kvinnor och män och samtidigt börjar arbeta på framtida riktlinjer för detta område,
måste vi ägna särskild uppmärksamhet åt politik som direkt eller indirekt påverkar jämställdheten.

Vi förväntar oss att Europeiska kommissionen ska lägga fram en politik för kvinnor som har drabbats av
orättvisor, hunger, fattigdom, människohandel och andra former av våld. Jämställdhet är ett ofrånkomligt
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krav för att vi ska kunna utöva våra grundläggande mänskliga rättigheter fullt ut, och en grundläggande
princip för Europeiska unionen. Trots detta består brister i jämställdheten inom politiken och i kvinnors liv,
och det måste vi vara medvetna om.

Det är därför särskilt viktigt för oss att arbeta för att befästa jämställdhetspolitik som främjar ekonomisk
utveckling och social sammanhållning. Det behövs en ny, socialt hållbar modell, där alla de färdigheter som
kvinnor har att erbjuda måste integreras i ekonomin, en balanserad ansvarsfördelning mellan män och
kvinnor inom den offentliga och den privata sfären måste återställas, och det måste vara möjligt att förena
arbete och privatliv.

När vi nu granskar betänkandet om färdplanen för jämställdhet mellan kvinnor och män, visar den aktuella
muntliga frågan särskilt tydligt på Europaparlamentets inställning till politik för att främja jämställdhet. Jag
anser att stadgan om kvinnors rättigheter, som ska följas av en strategi för upprätthållande av dessa rättigheter
senare i år, gör det nödvändigt att befästa de framsteg som uppnåtts på detta område under de senaste
årtiondena och att ta fram en stabil europeisk politik för att skapa ett mer fullständigt samhälle.

Vi förväntar oss att kommissionen som en del i jämställdhetsstrategin ska föreslå åtgärder som omfattar
särskilda lagstiftningsinitiativ för att bekämpa våld mot kvinnor samt rättsliga och icke-rättsliga instrument
för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden, löneskillnader och trycket på kvinnor att ta
lågkvalificerade arbeten. Effektiva åtgärder krävs också för att öka sysselsättningen och den sociala utdelningen
för kvinnor som en del i EU 2020-strategin. Dessutom behövs program för att uppmuntra kvinnligt deltagande
i den gröna ekonomin, politik som främjar större kvinnlig representation inom beslutsfattandet på företag,
och slutligen lämpliga lagändringar för att öka antalet kvinnor på ledande befattningar.

Det är vår gemensamma plikt att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter i Europa. Jag tror att våra
förenade ansträngningar kommer att leda till en europeisk jämställdhetspolitik som understöds av
genomtänkta strategier, åtgärder för upprätthållande och specifika program. Jag vill särskilt uppmärksamma
att mot bakgrund av den världsomfattande ekonomiska krisen börjar kvinnors roll inom jordbruket bli
mycket viktig.

Våra gemensamma åtgärder för att få ett slut på skillnaderna i sysselsättningsgrad och få fler kvinnor på
ledande befattningar inom kommersiella företag och inom varje social sfär kommer i allmänhet att ge positiva
resultat. Att uppnå jämställdhet kommer att ha en välgörande inverkan på produktivitet och ekonomisk
tillväxt och innebära många sociala och ekonomiska fördelar för våra samhällen.

Fru kommissionsledamot! Vi saknar helt enkelt ambitioner. Europaparlamentet tvekar att ge prov på sin
styrka. Vi är ansvariga inför våra väljare. De pekar ut bristande jämställdhet som det största olösta problemet
i EU och vi väntar oss stöd från er så att vi kan arbeta tillsammans med att lösa detta problem.

Marije Cornelissen, frågeställare. – (EN) Herr talman! Nästan ett år har gått sedan vårt nya Europaparlament
valdes. Snart ett halvår har gått sedan Viviane Reding utnämndes till kommissionsledamot. Därmed har vi
fyra år kvar tillsammans för att verkligen åstadkomma förändringar för kvinnor och män. Hur vi som
parlament och Viviane Reding som kommissionsledamot kommer att bedömas vid slutet av dessa fyra år
beror på de åtgärder vi vidtar och på det stöd vi kan uppbåda i samhället.

Ingen kommer att bli imponerad enbart av ord. Jag vill inte behöva säga om fyra år: ”Titta, här är en text från
Viviane Reding, och här är en enorm bunt resolutioner från parlamentet.” Jag vill kunna säga: ”Ja, vi har sett
till att alla pappor i EU får två veckors pappaledighet. Ja, vi har anpassat våra jämställdhetslagar så att de
täcker alla områden och så att de omfattar transsexuella personer. Ja, vi har infört ett system som garanterar
jämn könsfördelning i nästa Europeiska kommission.” Jag vill kunna säga: ”Ja, löneklyftan mellan könen
håller på att försvinna, eftersom fler kvinnor har ordentliga arbeten med rimlig lön. Och ja, klyftan mellan
könen när det gäller omvårdnad håller på att försvinna, eftersom fler män tar sin del av ansvaret för oavlönad
vård av barn och andra anhöriga.”

Jag hoppas att alla grupper här i parlamentet kommer att förenas för att ge två starka betänkanden i morgon
– Ilda Figueiredos och Raül Romeva i Ruedas betänkanden – och jag hoppas att Viviane Reding kommer att
ha modet att omsätta dessa betänkanden i handling, även när det inte är lätt att få stöd för detta från en
majoritet i rådet från början.

Vi kan inte göra detta ensamma. Vi behöver involvera de personer som detta är viktigt för. Jag är inte särskilt
nöjd med hur kvinnostadgan har utarbetats hittills, utan någon medverkan från parlamentet eller
civilsamhället, men jag godtar att detta är det sätt som Europeiska kommissionen har använt för att göra ett
inledande uttalande och fastslå sitt engagemang för jämställdheten.
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Viktigare är vad som händer härnäst. Som svar på våra frågor skulle jag mycket gärna vilja höra Viviane
Reding berätta hur hon kommer att utarbeta en ambitiös strategi för våra kommande fyra år.

Isabel Martínez Lozano, rådets tjänstgörande ordförande. – (ES) God dag, herr talman! Jag vill tacka för att jag
fått möjligheten att delta i denna debatt med parlamentsledamöterna nu i kväll. På rådets nuvarande
ordförandeskaps vägnar vill jag gratulera er till de betänkanden som ni har presenterat för oss i kväll. Det
råder inget tvivel om att de tydligt beskriver de problem som europeiska kvinnor ställs inför, de problem
som vi står inför i dessa svåra tider och de utmaningar som vi som politiker måste ta oss an under de närmaste
åren.

Jag har arbetat med dessa frågor – dessa problem som ni har belyst här under eftermiddagen – de senaste sex
månaderna på rådets spanska ordförandeskaps vägnar, och några år dessförinnan på kommissionens vägnar.

Jag har alltså ägnat en del av mitt arbete, en del av det spanska ordförandeskapets arbete, åt
jämställdhetsperspektivet inom den nya strategin för tillväxt och sysselsättning: EU:s 2020-strategi som
sannolikt kommer att antas på torsdag, den 17 juli. Detta är helt klart ett mycket viktigt instrument som
kommer att påverka all vår politik under nästa årtionde.

Utöver att integrera ett jämställdhetsperspektiv i denna strategi har jag också försökt att sätta kampen mot
könsrelaterat våld högst upp på dagordningen. Detta problem, som tveklöst är den grymmaste formen av
bristande jämställdhet, förblir ett allvarligt socialt problem i alla våra medlemsstater. Detta erkänns också i
de betänkanden som just har lagts fram.

Vi har därför antagit några slutsatser som stärker kommissionens och medlemsstaternas mål och instrument
för att utrota våld mot kvinnor. Den antagna texten innebär att de 27 medlemsstaterna, liksom kommissionen,
åtar sig att utarbeta gemensamma initiativ och instrument för att tillsammans ta itu med det skamliga våldet
mot kvinnor.

En av dessa slutsatser handlar om utarbetande av en europeisk strategi för att förebygga och bekämpa
könsrelaterat våld. Kommissionen har faktiskt redan börjat arbeta med denna strategi. Dess primära syfte
måste vara att samla in uppgifter som kan jämföras på europeisk skala, så att vi kan besluta om gemensamma
mål och om resurser för att kunna uppnå dem, och ta de första stegen mot att inrätta en europeisk
tillsynsmyndighet mot könsrelaterat våld.

När det gäller våld är ni säkert också medvetna om att det i dessa slutsatser även ingick ett förslag om att
inrätta en gratis hjälptelefon för offer för könsrelaterat våld, samt en rad åtgärder som ska tjäna till att stärka
det sociala skyddet för kvinnliga brottsoffer. Vi har också uppmanat kommissionen att undersöka den
rättsliga grunden för möjliga nya rättsliga instrument som ska göra det möjligt för oss att bekämpa dessa
brott mer effektivt i alla våra medlemsstater.

Dessutom blev jämställdhet den 7 juni återigen ett ämne för europeisk debatt i rådet (sysselsättning,
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) på grund av antagandet av riktlinjer för
medlemsstaternas sysselsättningspolitik. Som jag just sade kommer dessa att läggas fram inför Europeiska
rådet den 17 juli. Jämställdhet mellan män och kvinnor är en viktig del i dessa riktlinjer, inte bara för att vi
ska kunna återupprätta hög sysselsättning i det nuvarande krisdrabbade ekonomiska klimatet, utan också
för att den nya modellen för smart och hållbar tillväxt för alla under nästa årtionde ska kunna genomföras
i praktiken. Vi behöver nämligen även en hållbar social modell för att kunna ta hand om en befolkning som
väntas åldras avsevärt under de kommande 20 åren. Omvårdnaden av denna befolkning kan inte få fortsätta
att enbart bero på frivilliga kvinnor.

Om det är något som har framgått tydligt av dessa preliminära uttalanden om era betänkanden, och av alla
de diskussioner som vi har haft under vårt ordförandeskap, så är det att om vi vill återuppbygga tillväxten
på en stadig grund behöver EU kunna räkna med potentialen, förmågan och kunskapen hos alla sina
medborgare – inklusive alla sina kvinnliga medborgare. Trots att kvinnor utgör majoriteten (60 procent) av
de högskoleutbildade i EU, lyckas de inte uppnå sin fulla potential på grund av vissa strukturer i våra
produktionssystem, som är lika orättvisa som ineffektiva.

För att kunna åtgärda alla dessa brister i jämställdheten på våra arbetsmarknader, som utgör ett verkligt
hinder för gemensamma framsteg, måste målet på 75 procents sysselsättning 2020 gälla både män och
kvinnor. Detta är inte bara en fråga om rättvisa. Om vi jämför andelen sysselsatta bland män och kvinnor
inom EU, framkommer att 76 procent av männen har ett arbete, medan andelen kvinnor som arbetar är 63
procent. Följaktligen kommer det att behövas särskilda insatser på detta område under de närmaste åren för
att ett större antal kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden. Vi är alla överens om att för en ökning av
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antalet kvinnor på arbetsmarknaden krävs, liksom Raül Romeva i Rueda påpekade, även åtgärder för att
minska löneskillnaderna, som förra året nådde ett genomsnitt på nära 18 procent i EU.

Andra jämställdhetsfrågor som kommer att ingå i EU:s 2020-strategi måste också lyftas fram, som arbetet
för att motverka stereotypa föreställningar om kön inom undervisning, yrkesvägledning och akademisk
vägledning. Vi vet att sådana stereotypa föreställningar i nuläget leder till en segregerad arbetsmarknad. Det
samma gäller svårigheterna att förena arbete och privatliv.

Fru Figueiredo! När det gäller social delaktighet och kampen mot fattigdom, som är ett oerhört viktigt ämne,
har vi också ägnat särskild uppmärksamhet åt kvinnors situation, med tanke på att kvinnor löper större risk
än män att drabbas av fattigdom, till följd av lägre löner och pensioner samt till följd av att de ensamma åtar
sig ansvaret för oavlönat omvårdnadsarbete.

Vi är också mycket nöjda med att ha uppnått en överenskommelse med parlamentet om förslaget till direktiv
om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare. Denna överenskommelse gör det möjligt att
anta detta direktiv vid ett kommande rådssammanträde. Direktivet innebär ett erkännande av nya rättigheter
för kvinnliga egenföretagare och deras medhjälpande makar eller partners.

Som sagt har vi under flera sammanträden diskuterat alternativa lösningar och förslag när det gäller de
problem som vi debatterar här i dag. Slutligen har vi också diskuterat den framtida strategin för jämställdhet
för 2011–2015, ett ämne som säkert även kommer att behandlas av kommissionsledamot Viviane Reding,
och som säkerligen kommer att ge upphov till intensiva debatter i parlamentet under de kommande
månaderna. Kommissionen kommer att lägga fram en färdplan för denna strategi inom de närmaste
månaderna.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att debatten om krisen och om ekonomisk återhämtning inte får
leda till att vi avstår från att stärka vår europeiska sociala modell. Jag är övertygad om att detta skulle vara
ett misstag. Det skulle vara ett stort misstag vid denna tidpunkt, och därför anser jag att det är viktigt att hålla
jämställdhetsdebatterna och jämställdhetspolitiken vid liv, eftersom de i så många år har möjliggjort inte
bara tillväxt, utan tillväxt samtidigt som vi upprätthåller en avundsvärd och fulländad modell för social
sammanhållning.

Viviane Reding, kommissionens vice ordförande. – (EN) Herr talman! Jag var mycket imponerad av det arbete
som utförts av era föredragande. Jag var också mycket imponerad av hur de olika politiska grupperna drar
i samma riktning, frånsett några små skillnader. Dessa skillnader är inte viktiga, eftersom vägen och resmålet
är de samma – och det är däremot mycket viktigt.

Tack också för att ni alla som har talat – föredragandena och även frågeställarna bakom den muntliga frågan
– har understrukit att vi inte behöver fler texter, vi behöver handling. Jag instämmer med er, eftersom vi
faktiskt vet vad vi vill och vi vet varför vi vill det. Vi vet att jämställdhet är det enda sättet för vårt samhälle
att gå framåt, inte bara i kvinnofrågor utan på ett övergripande sätt.

Just detta är anledningen till att kommissionen, för första gången i sin historia, inledde sin femåriga
mandatperiod med ett så kallat inledande uttalande och med en stadga som utgör ett politiskt åtagande från
varje kommissionsledamot att öka jämställdheten mellan män och kvinnor inom sitt ansvarsområde. Stadgan
innebär därmed att kommissionen som helhet åtar sig att sätta jämställdhet högt upp på dagordningen.

Detta är en sak. Den andra frågan är: Hur omsätter vi detta i handling? Hur ger vi kött på benen åt denna
kvinnostadga som kommissionen förband sig till i mars? Nu är det dags för genomförandet. För det första
har jag uppmanat alla mina kolleger i kommissionen att bidra till strategin, så att det inte bara blir den
kommissionsledamot som talar till er nu som ansvarar för jämställdhet, utan också de övriga 26
kommissionsledamöterna som kommer att lägga fram sina bidrag inom sina särskilda avdelningar och
ansvarsområden. Detta är mycket viktigt eftersom det aldrig tidigare har skett, och jag anser att det
överensstämmer med den anda som alla de politiska grupperna har gett prov på här.

Hur kom vi fram till alla dessa idéer? De fem prioriteringarna i stadgan kom inte som en blixt från klar
himmel. De bygger på resultaten av det omfattande samråd med berörda parter som vi genomförde 2009
som förberedelse inför den nya strategin. Jag ska återkomma till denna strategi senare.

Först vill jag tala om de mycket viktiga betänkanden som har lagts fram av Europaparlamentet. Jag börjar
med Raül Romeva i Ruedas betänkande. Det ligger i linje med kommissionens ståndpunkt om hur krisen
påverkar kvinnor och hur inverkan på kvinnor bör tas med i beräkningen vid åtgärder i samband med krisen.
Jag har redan lyft fram denna fråga i den senaste årliga rapporten om jämställdhet mellan kvinnor och män.
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Jag underströk att den nuvarande krisen påverkar kvinnor mer än tidigare recessioner gjorde, eftersom fler
kvinnor numera har avlönade arbeten och kvinnor ofta är mer utsatta på arbetsmarknaden. I början av krisen
såg vi att arbetslösheten bland män ökade mycket starkt, mestadels på grund av problem inom
byggnadssektorn och industrin. Nu ser vi att arbetslösheten bland män och kvinnor ökar i samma omfattning.
Risken finns att på grund av offentliga budgetkostnader och även nedskärningar i utgifterna för jämställdhet
– om än förhoppningsvis inte i alltför hög grad – kommer kvinnors sysselsättning säkerligen att påverkas.
Det är alltså mycket viktigt att vi är medvetna om detta, och vi måste ta fram åtgärder. Därför stöder jag
helhjärtat insatser för att integrera jämställdhetsaspekter i åtgärder för återhämtning. Jag anser att krisen
utgör ett unikt tillfälle att införa politik som gör arbetsmarknaden och vårt samhälle mer jämställda i framtiden.
Ordförandeskapet har redan klargjort mycket tydligt att vårt mål på 75 procents sysselsättning inte kan
uppnås om inte kvinnorna medverkar.

Vidare till genusperspektiven på EU 2020-strategin: Inom de tre viktigaste delarna av strategin kan ingenting
uppnås utan kvinnorna. Kvinnor utgör 60 procent av de universitetsutbildade och vi ”använder” dem inte
på arbetsmarknaden. Om vi ska satsa på smart tillväxt och på den gröna ekonomin behövs det hjärnor och
vi kan inte lämna dessa mycket välutbildade intellektuella kvinnor utanför. Vi kommer aldrig att kunna
uppnå våra mål utan kvinnor. Det är därför jag anser att kvinnor behöver få hjälp för att 2020-strategin ska
få ett positivt resultat. Målen kan inte uppnås om vi inte avsevärt förbättrar integreringen av kvinnor på
arbetsmarknaden. Därför anser jag att det är mycket bra att Europaparlamentet ständigt har betonat strategins
starka jämställdhetsdimension – och det med rätta eftersom vi verkligen behöver se till att kvinnor bidrar
till strategin och också får del av fördelarna av strategin.

Vår jämställdhetsstrategi, som jag kommer att presentera i höst, kommer att innehålla många mycket konkreta
beståndsdelar – inte för de närmaste månaderna utan för de närmaste åren. Vi kommer att ha en verklig
färdplan för hur vi vill genomföra dessa mycket konkreta åtgärder mellan 2010 och slutet på vår mandatperiod
– er mandatperiod som ledamöter av Europaparlamentet och min mandatperiod som ledamot av Europeiska
kommissionen. Strategin kommer därför att inriktas mot att förbättra styret och den politiska dialogen, och
kommer att genomföras i nära samarbete med våra huvudsakliga samarbetspartners på europeisk nivå.
Något som togs upp här i parlamentet och som är helt riktigt är att vi skulle kunna skriva en
jämställdhetsstrategi nu, men att den måste genomföras i praktiken i medlemsstaterna. Vi ser hur alla de
berörda parternas instrument som har byggts upp över åren – sedan handlingsplanen från Peking – fungerar
väl. I kristider måste vi se till att de fortsätter att fungera väl och att ingen försöker avskaffa dem. Jag räknar
med hjälp från parlamentet. Om en regering skulle försöka göra något sådant är jag säker på att vi genast
skulle höja rösten här i parlamentet.

Som jag sade i början deltog de berörda parterna i ett offentligt samråd om den framtida strategin. Detta
samarbete, som ligger till grund för idéerna i den framtida strategin, måste bli till en givande dialog och precis
som ni påpekar även en regelbunden dialog. Jag vill därför lyfta fram det betänkande om den nya strategin
som utarbetats av Ilda Figueiredo. Jag anser att er idé om ett årligt trepartsmöte mellan parlamentet, rådet
och kommissionen för att granska vad vi har gjort under årets arbete är en utmärkt idé. Enligt min åsikt vore
det mycket bra att börja göra detta eftersom det skulle vara ett incitament för samtliga parter – kommissionen,
rådet och parlamentet – att göra mer för att hjälpa till. En sådan jämställdhetsdialog skulle kunna grundas
på den årliga rapport om jämställdhet som utarbetas av Europeiska kommissionen. Jag anser att det skulle
kunna vara ett mycket aktivt och konkret sätt att arbeta.

Jag väntar mig också att medlemsstaterna ska stödja kommissionens åtgärder för jämställdhet – först genom
att stödja den nya strategin, givetvis efter att de hört vad parlamentet har att säga om de förslag som jag
kommer att lägga fram i slutet av september, och också genom att förnya EU:s jämställdhetspakt.

Sammanfattningsvis finns det tre områden där jag vill att EU:s åtgärder ska vara mycket effektiva och påtagliga.
När jag talar om tre områden menar jag visserligen inte att dessa är de enda tre områdena, men enligt min
åsikt skulle de kunna göras till våra huvudsakliga mål.

För det första behöver vi vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor och se till att offer skyddas
effektivt. Vårt gemensamma rättsliga område måste vara ett område där brottsoffer känner att de behandlas
med värdighet och respekt och att de får skydd och stöd av hög standard, inte bara på ett område utan på
många områden. Jag har gjort det till en prioritering att se till att kommissionen lägger fram ett omfattande
paket om detta under det första halvåret 2011. Jag vet att det belgiska ordförandeskapet vill gå igenom vad
som redan har gjorts, vad som är på gång och vad som återstår att göra vid en viktig konferens som kommer
att äga rum i november. Man kommer att bygga vidare på det förberedande arbete som utförts under det
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spanska ordförandeskapet, resultaten från konferensen och förberedelser för kompletterande åtgärder under
hösten, och sedan lägga fram ett omfattande paket i början av 2011.

Jag vill återigen bekräfta vad jag sade under utfrågningen och vad som har framförts tydligt även i
kommissionens stadga: kommissionen kommer att använda alla möjliga instrument, inklusive straffrättslig
lagstiftning om det behövs, för att utrota kvinnlig könsstympning. Vi anser att detta är en brutal sedvänja
som det inte finns några ursäkter för och som under inga omständigheter kan få fortsätta att existera i Europa.

Jag kommer också att utarbeta ett rättsligt instrument för att öka det kvinnliga deltagandet i beslutsfattandet.
Ni har rätt: med undantag för universitetsstudier är kvinnor allvarligt underrepresenterade på beslutsfattande
befattningar på alla nivåer, både i offentliga och privata företag. EU måste verka för att sluta denna klyfta så
mycket som möjligt.

Jag vet att jag inte har tagit upp alla de andra punkterna, exempelvis de olika typer av ledighet som skulle
kunna komplettera mammaledigheten, målen för barnomsorg, löneklyftan och de olika alternativ vi har för
att skapa mer insyn i dessa problem. Märkning, stadgor, pris och så vidare kommer alla att finnas med på
dagordningen, och allt detta kommer att läggas fram i slutet av september.

Dessa konkreta åtgärder bör ni sedan kommentera och säga vad ni anser är struntprat, vad som inte räcker
till och vad ni anser att vi behöver göra åt det. Vi arbetar med detta tillsammans med mina samarbetspartners.
Vi har tagit del av åsikterna från alla berörda parter. Vi har fått era bidrag genom era betänkanden och
resolutioner och vi har hört åsikterna från ministrarna som sammanträdde vid en mycket viktig konferens
under det spanska ordförandeskapet. Allt som allt tror jag att vi kommer att kunna genomföra detta så att
ni kan säga om fyra år: ”Ja, vi har lyckats.”

Lívia Járóka, för PPE-gruppen. – (EN) Herr talman! Trots de resultat som EU:s jämställdhetspolitik har uppnått
under de senaste femtio åren, och som vi har talat om i dag, finns det fortfarande, vilket många talare har
påpekat, mycket kvar att göra. I EU:s färdplan för 2006–2010 – och många av parlamentsledamöterna var
här när vi talade med kommissionen om den gamla färdplanen – efterlyste vi ekonomiskt oberoende, ett
yrkesliv förenligt med privatlivet, lika representation, eliminering av våld mot kvinnor, undanröjande av
stereotypa föreställningar samt åtgärder för att främja jämställdheten mellan könen i extern politik. Arbetet
med att uppnå dessa ambitiösa mål måste fortsätta, det förstår vi alla.

För att uppfylla målen i den gamla färdplanen och definiera målsättningarna i den nya färdplanen, vilket den
här debatten och samtliga betänkanden borde ha syftat till, förstår vi att kommissionen måste vidta särskilda
åtgärder för att den befintliga färdplanen ska bli stark. Vi måste också lära oss av dess svagheter och råda bot
på dem.

Vad som bekymrar mig mest är insynen. Det synliga inflytande vi kan ha över nationella och regionala
verktyg för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män på det här området. Trots att det fortfarande är
svårt att bedöma den finansiella krisen, som Raül Romeva i Rueda sade, är det alldeles uppenbart för oss alla
att konsekvenserna har varit extra allvarliga för kvinnor under den här perioden.

Därför är det så, och det måste vi oavbrutet lyfta fram, att otillräckliga investeringar i ekonomiska och sociala
möjligheter för kvinnor begränsar den ekonomiska tillväxten fullständigt och gör att kampen för att minska
fattigdom och sociala skillnader inom EU tappar fart. Vad som dessutom saknades från den gamla färdplanen
– det diskuterades faktiskt men det hände inte särskilt mycket – var att bekämpa flerfaldig diskriminering,
eftersom flerfaldig diskriminering baserad på ålder, handikapp, etnisk bakgrund eller ras, religion eller
nationalitet och socioekonomisk ställning skapar många hinder för kvinnors ökade medinflytande och
sociala framsteg. Detta är något vi inte talar särskilt mycket om. Lika sällan talar vi om vikten av att samla
in, bearbeta och offentliggöra könsuppdelad statistik. Slutligen är det främst verktyg ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Edite Estrela, för S&D-gruppen. – (PT) Herr talman, fru kommissionsledamot, fru Isabel Martínez Lozano! I
en artikel som nyligen publicerades i Time under rubriken ”The New Sheriffs of Wall Street”, står det att det
inte är kvinnorna som styr Wall Street i USA, att denna ekonomiska kris inte heller är deras fel, men att det
i den situation som nu har uppstått på grund av bristande reglering av den finansiella marknaden är det till
dessa man vänder sig. De utnämns till chefsposter för att rensa upp i den oreda som deras manliga chefer
har orsakat.

Detta är intressant. Männen orsakade krisen och kvinnorna måste lösa den. Om vi låter bli att ironisera, så
står världsekonomin inför den värsta recessionen sedan depressionen. Den har fått sociala återverkningar
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överallt inom EU och de värsta effekterna har drabbat kvinnor, eftersom deras anställningsförhållanden är
mer otrygga, de blir lättare avskedade och har sämre socialförsäkringsskydd. Mot denna bakgrund finns det
anledning att befara att många medlemsstater kan komma att minska anslagen till den sociala sektorn, vilket
återigen drabbar i första hand kvinnor. Det är inte rättvist att de mest utsatta är de som måste betala för
misstag begångna av dem som spekulerar.

Som avslutning vill jag gratulera det spanska ordförandeskapet till att ha prioriterat kampen mot könsbaserat
våld.

Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! För det första vill jag å min grupps vägnar tacka
båda föredragandena och säga att min grupp helhjärtat kommer att stödja båda betänkandena, eftersom de
tar upp en väldigt viktig fråga, nämligen jämställdhet mellan kvinnor och män. Att detta är viktigt tycker jag
också framgår genom det stora antal ämnen som behandlas i dessa två betänkanden.

Men jag måste säga att jag är lite frustrerad, för om vi hävdar att vi vill ha handling, att vi vill åstadkomma
något under de närmaste fyra åren, att detta är en fråga av högsta prioritet, att halva befolkningen diskrimineras
och halva potentialen förblir outnyttjad, hur kommer det sig då att vi har den här debatten under det sista
kvällspasset? Var är gruppledarna? Varför accepterar vi att detta inte har fått högsta prioritet? Jag föreslår att
vi nästa gång insisterar på att den här frågan förs upp på dagordningen som en huvuddebatt. Om detta krav
inte tillgodoses kan vi kedja fast oss vid dörren. Jag tycker inte att vi ska acceptera detta längre.

Marina Yannakoudakis, för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Kvällens debatt behandlar olika sätt att
förbättra kvinnors villkor. Ibland genom positiv diskriminering som kvotering, ibland genom direkt
lagstiftning om jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag stöder initiativ som stärker samarbetet mellan
medlemsstater i form av insatser mot lönediskriminering vid lika arbete samt åtgärder som skyddar kvinnor
och män mot alla sorters våld, inklusive människohandel och kvinnlig könsstympning. Men vi måste också
vidta kraftfulla åtgärder för kvinnors ökade medinflytande genom att öka förtroendet för deras kompetens,
genom utbildning och genom åtgärder som skapar en miljö där fritt val uppmuntras.

En person som en gång i tiden levde i diskrimineringens skugga sade: Jag har en dröm. Även jag har en dröm.
Jag ser fram emot den dag då vi ska arbeta, inte bara för större jämställdhet på arbetsplatserna utan också
för att ge kvinnor förutsättningar att välja fritt och känna sig tillräckligt starka för att kunna uppnå sina mål.
Det skulle vara den sanna färdplanen för kvinnor. Men vi måste ta ett litet steg i taget. Vi är alla överens om
jämställdhetsprincipen och jag vågar påstå att det är vår grundläggande rättighet, men varför inkludera
problem som gör målet mer diffust? Ämnet är komplext och att låta frågor som tillhör medlemsstaternas
kompetensområden ingå, till exempel allmänna hälsoutgifter, gör inte saken lättare.

Vägen ligger inte helt öppen. Tyvärr måste jag säga att om vi ska lyckas uppnå jämställdhet måste vi se till
att vägen är fri från saker som distraherar oss, för det är bara på en öppen väg som vi kan marschera enade
framåt.

Charalampos Angourakis, för GUE/NGL-gruppen. – (EL) Herr talman! Vi har fått höra många vackra ord,
men vi har inte hört särskilt mycket om ”varför”. Därför anser jag att de två betänkandena, i bästa fall, inte
är mycket mer än önskelistor, speciellt det betänkande som refererar till krisens verkningar. Jag säger detta
för att de tyvärr inte behandlar de problem som kvinnor har drabbats av till följd av denna oacceptabla
situation.

Om pensionsåldern i Grekland i dag höjs med mellan fem och sjutton år för kvinnor, så anser jag att det
beror på både det kapitalistiska systemet och EU 2020-strategin, vilken inte har ifrågasatts. Jag kan inte se
hur kommissionsledamoten kan tala om olika åtgärder för kvinnors jämställdhet när hon inte ifrågasätter
denna strategi.

Vilka åtgärder ni än vidtar, fru kommissionsledamot, kan ni inte omkullkasta EU 2020-strategin, för ni har
knappt ifrågasatt den ens. Därför anser vi att lösningen på problemet bara står att finna i kvinnors kamp, i
alla arbetares kamp mot krisens konsekvenser, i kampen att störta kapitalismen.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag ska inrikta mig på två frågor
som är mycket viktiga för mig: den ekonomiska och finansiella krisen och den efterföljande lågkonjunkturen.
De får under inga omständigheter användas som argument för att rasera de framsteg vi har uppnått så här
långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. På medellång sikt kan detta ytterligare skada den
ekonomiska tillväxten.
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Löneskillnaderna mellan kvinnor och män finns fortfarande kvar, och tyvärr är det likadant i hela Europa.
Om vi tittar på genomsnittet inom EU är inkomstklyftan mellan män och kvinnor 17,8 procent. Här finns
det tyvärr också vissa negativa avvikelser, som till exempel i Österrike, mitt hemland. Den senaste
kvinnorapporten från Österrikes federala regering, visar att kvinnor bara tjänar 58,4 procent av männens
bruttolön. Det finns bara två länder där denna löneklyfta är ännu större. Vårt generella mål måste vara att
krossa detta glastak och det måste en gång för alla förpassas till historien.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag anser att det är viktigt och inte mer
än rätt att vi talar om Ilda Figueiredos betänkande. Det är ett betänkande som diskuterades länge i utskottet
för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män där jag är vice ordförande, både när
kompromissändringsförslagen presenterades och när de många förslagen lades fram av gruppen för Europeiska
folkpartiet (kristdemokrater).

I betänkandet presenteras ett antal viktiga områden som vi inte har tagit itu med och löst på ett korrekt och
bra sätt. Man har inte tagit hänsyn till etiska och kulturella frågor som är av grundläggande betydelse för
majoriteten i det samhälle som vi företräder. Framför allt betonas i betänkandet fortfarande inte utvärderingen
av resultaten av färdplanen för 2006–2010, trots att vi nu närmar oss slutet av fyraårsplanen och det är
viktigt för Europaparlamentet att kunna uttrycka sina synpunkter i frågan. Därför kan jag inte dölja mina
farhågor kring detta betänkande.

Iratxe García Pérez (S&D). – (ES) Herr talman! Jag vill tacka Raül Romeva i Rueda och Ilda Figueiredo för
deras arbete med betänkandena om jämställdhetsaspekterna i samband med den ekonomiska nedgången
och färdplanen för jämställdhet.

Europaparlamentet är väldigt klart över att politiken för jämställdhet mellan kvinnor och män måste
normaliseras, eftersom vi talar om en viktig tillgång som utgör 52 procent av EU:s befolkning.

Vår strategi måste omfatta aspekter som att förena privatliv och yrkesliv, kvinnors lika representation,
undanröjande av stereotypa föreställningar och eliminering av alla former av våld mot kvinnor.

Jag vill ta tillfället i akt att be kommissionsledamot Viviane Reding komma med konkreta resultat och
hörsamma de upprepade kraven från denna kammare, från ett stort antal medlemsländer och Europeiska
kvinnolobbyn, som i dag startade en kampanj till stöd för skyddsordern för brottsoffer. Det är inte rätt
tidpunkt att trassla in sig i procedurfrågor som fördröjer detta initiativ. Det är dags för dialog och förståelse.

Vi har över hundratusen skäl att agera nu, utan dröjsmål. Det enda vi behöver är den politiska viljan.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Under de senaste fem åren har vi faktiskt gjort de framsteg som nämnts när det
gäller ekonomiskt oberoende för kvinnor och män, och sysselsättningsgraden för kvinnor uppgår till nästan
60 procent. Samtidigt har löneskillnaderna mellan kvinnor och män inte förbättrats. Enligt siffror från 2007
fick kvinnor i genomsnitt 17 procent lägre lön än män. I mitt hemland, Estland, var skillnaden över 30 procent.
2007 var ett år med ekonomisk tillväxt. Vilka siffror kommer vi att få se när det nu snart är dags för nästa
analys?

I alla länder gör man upp topplistor över de mest framgångsrika företagen. Landets rikaste människor
synliggörs och applåderas. Men i regel är 99 procent av dem män. När vi nu tänker på löneskillnaderna
mellan kvinnor och män blir det bara allt tydligare att i dessa människors vinster och vinstutdelningar …

(Talmannen avbröt talaren.)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Jag är väldigt glad över dagens debatt om kvinnors rättigheter och jag
välkomnar också dessa utomordentliga betänkanden. Men jag är inte särskilt nöjd med att majoriteten
kvinnor, åtminstone i Ungern, mitt hemland, är omedvetna om sina rättigheter och inte lyckas hävda dem.
Detta är en situation som kräver brådskande åtgärder. Ett av skälen till deras oförmåga att hävda sina rättigheter
är att de inte har råd med en advokat. Vilka lösningar tänker jag då på? Vi behöver specialutbildade advokater,
kostnadsfri rättshjälp och en webbplats med svar på vardagliga juridiska problem som kvinnor brukar stöta
på. Vilka juridiska problem handlar detta om? Ett exempel är en kvinna som inte har fått barnbidrag på flera
månader. Hon behöver information om vad hon ska göra, vem hon ska kontakta för att få hjälp. En kvinna
som misshandlas fysiskt av sin man och som ringer polisen och bara får till svar att detta är en
familjeangelägenhet och att de inte kan ingripa, hon måste kunna ta reda på om poliserna har rätt eller om
hon kan få hjälp och från vem. En kvinna som har tre barn och som för tjugonde gången får nej efter en
anställningsintervju av påhittade skäl ska kunna få reda på om hon har någon chans till juridisk gottgörelse.
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En kvinna som får sparken så fort hennes arbetsgivare upptäcker att hon är gravid måste kunna ta reda på
om hon kan vända sig till någon. I dessa och liknande fall bör det …

(Talmannen avbröt talaren.)

Anna Záborská (PPE). – (FR) Herr talman, fru kommissionsledamot! Stadgan om kvinnors rättigheter, som
är ämnet för dagens debatt, hänvisar till FN:s lagar. Offren för denna procedur är de nationella regeringarna,
som ensamma ansvarar för att deras beslut, vilka fattats utifrån nationella behov, genomförs. Att hänvisa
till FN är ett effektivt sätt att urholka de nationella institutionernas maktbefogenheter.

Vi behöver inte någon stadga så länge befintliga juridiska instrument inte har genomförts. Men till följd av
kollektiv okunnighet föredrar vi kvinnor att få en ny deklaration framför att kämpa för att juridiskt bindande
instrument ska genomföras.

Denna stadga bidrar till en paradoxal utveckling inom EU. Vi har redan tagit för vana att reglera moraliska
principer. Nu håller social ingenjörskonst på att skapa en ovanlig paradox inom unionen. Vi privatiserar
statliga tillgångar med fri konkurrens som förevändning, men vi förstatligar förhållandet mellan män och
kvinnor. Unionen kopierar de dåliga exempel vi genomlevde i Central- och Östeuropa. Det är synd att social
ingenjörskonst inte tar hänsyn till historiska erfarenheter så att vi kan undvika ett nytt nederlag, där de första
offren kommer att bli kvinnor.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag välkomnar
Raül Romeva i Ruedas betänkande som lyfter fram en aspekt av krisen som alltför ofta glöms bort, nämligen
följderna för kvinnor.

Redan när krisen började var vi i Europaparlamentet bland de första att slå larm om de skadliga följder krisen
skulle kunna få för kvinnor om man inte vidtog lämpliga åtgärder. Vi påpekade också att krisen var en chans
att göra EU till ett samhälle som skulle ta större hänsyn till jämställdhet mellan kvinnor och män om rätt
politik och lämpliga åtgärder genomfördes.

Vi får förmoda att man struntade i våra råd, eftersom de olika åtstramningsplanerna inte ger någon
differentierad lösning av krisen. De första som drabbades av krisen var produktionsindustrin och
byggbranschen som i första hand är manliga sektorer. Sedan dess har flertalet branscher påverkats, och de
första offren befinner sig längst ned i den socioekonomiska pyramiden, där kvinnor är i majoritet.

Därför måste vi skyndsamt ta itu med detta problem och anpassa de olika åtstramningsplaner som antagits
av EU och medlemsstaterna även efter kvinnorna. Jag vill inte se att vi går trettio år tillbaka i tiden. Det är
inget mindre än kvinnans självständighet som står på spel.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Under de senaste dagarna har Europeiska
unionen, delvis i ett försök att bekämpa den ekonomiska krisen, tvingat mitt land, Italien, att rätta sig efter
kravet att kvinnor inom den offentliga sektorn ska gå i pension när de fyller 65. Därigenom får de samma
pensionsålder som männen.

Jag anser att vi bör välkomna dessa bestämmelser, vilka alla handlar om lika ansvar för kvinnor och män,
men jag tror också att kvinnor tycker att de har andra prioriteringar: Att bekämpa arbetslöshet och otrygga
arbetsförhållanden och få bort de oacceptabla löneskillnaderna.

Sedan har vi det stora problemet med otillräcklig service. För att bara ta ett exempel är det mycket svårt att
tala om jämställdhet när barnomsorgen är så dåligt utbyggd. Det är till och med svårt att hitta eller behålla
ett arbete. Jag är säker på att kommissionen kommer att visa …

(Talmannen avbröt talaren.)

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det finns tveklöst en
jämställdhetsaspekt av den ekonomiska nedgången och den finansiella krisen. Det finns risk för att den
ojämlikhet vi brottas med kommer att bli ännu djupare. Löneskillnader, press på arbetslagstiftningen,
mödrarelaterat socialskydd och mödrars villkor på arbetsmarknaden är bara ett par exempel.

De krisrelaterade budgetnedskärningarna i olika länder är en oundviklig realitet. De påverkar främst den
offentliga servicen och dessa tjänsters tillgänglighet. Kostnadsbesparingar påverkar inte majoriteten av de
mäktiga stagliga myndigheterna särskilt mycket. Besparingarna fokuserar därför på de områden där man
kan förvänta sig minst motstånd från de parter som påverkas av nedskärningarna, och man förlitar sig på
att människor ska klara av det för att det helt enkelt inte finns något annat alternativ. Omsorg om barn och
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äldre föräldrar är under alla omständigheter fortfarande en plikt. I överväldigande hög grad är det kvinnor
som får ta på sig den här rollen.

Minskade anslag till social service, där främst kvinnor är anställda, toppar också listan över
kostnadsnedskärningar. Det är de enskilda regeringarnas ansvar att även se på saken ur detta perspektiv när
de planerar för besparingsåtgärder i budgeten och deras påverkan, och för att välja en väl balanserad strategi
när de lägger bördor på den allmänna befolkningens axlar.

Regina Bastos (PPE). – (PT) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill börja
med att säga att betänkandet om utvärderingen av resultaten av färdplanen för jämställdhet mellan kvinnor
och män 2006–2010, vilken syftar till att påverka framtidens strategi i denna fråga, enligt vår åsikt skulle
ha kunnat vara mer vägledande och mindre polemiskt. Det sätt som flera etiskt känsliga frågor behandlades
på, i synnerhet frågan om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, skulle ha blivit annorlunda om målet
verkligen var att uppnå största möjliga samförstånd.

Med detta sagt vill jag betona att i tider av ”normal” ekonomisk tillväxt bekymrar vi oss mycket om kvinnors
rättigheter, speciellt om skillnaden mellan kvinnors och mäns respektive situationer på arbetsmarknaden, i
samhället och i familjelivet, men dessa problem förvärras kraftigt vid en ekonomisk och social kris som den
vi upplever just nu. Det är därför det måste finnas ett starkare strategiskt engagemang från medlemsstaterna
på lokal och regional myndighetsnivå och gemenskapsinstitutioner i frågor som gäller skydd ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Rovana Plumb (S&D). – (RO) Jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska krisen, färdplanen för jämställdhet
mellan kvinnor och män och stadgan om kvinnors rättigheter är tre ämnen med en gemensam nämnare:
kvinnors status i samhället. Om vi verkligen vill förbättra kvinnors status i samhället måste vi föra en särskild
politik och vidta sådana åtgärder som de som också anges i stadgan om kvinnors rättigheter och som föreslås
i S&D-manifestet.

Om vi verkligen behöver bättre kvinnorepresentation i beslutsfattande strukturer inom både den offentliga
och privata sektorn är det en absolut nödvändighet att införa jämställdhet mellan kvinnor och män i EU:s
institutioner. Jag anser att Europaparlamentet och Europeiska kommissionen måste sätta ett exempel på det
här området under 2014 genom att engagera sig och visa stark politisk vilja.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Herr talman! För mig är det en besvikelse att vi år 2010 fortfarande talar om
kvinnors rättigheter trots de stora framsteg som EU har gjort, speciellt när det gäller att försöka uppnå lika
lön för lika arbete.

Jag vill också framhålla bristen på i synnerhet kvinnliga rättigheter i tredje världen. Jag arbetade några månader
som volontär i Malawi och blev förfärad när jag såg hur kvinnor behandlades där. För det första utförde de
merparten av det hårda arbetet på åkrarna medan männen bara strosade runt, och för det andra var de sexuella
rättigheter som vissa av männen hade, speciellt en man som kallades ”hyenan”, fullständigt vidriga.

Jag tycker att det är dags för EU att sätta upp villkor för utvecklingsstödet till dessa länder och kräva att en
del av dessa avskyvärda sedvänjor tas bort. Ideella organisationer skulle också kunna betona detta lite mer
än de gör. Jag ser fram emot en stadga om kvinnors rättigheter här i Europa, vilken förhoppningsvis ska
kunna bli en modell som kan genomföras i hela världen.

Silvia Costa (S&D). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag tackar föredraganden som har tagit upp
en viktig fråga, som även kommissionsledamot Viviane Reding till viss del har arbetat med. Vi måste se till
att politiken för kvinnor och för lika möjligheter införlivas och integreras mer effektivt i den allmänna
politiken på både Europanivå och nationell nivå. Jag tänker på krisen, fattigdom, utveckling, samarbete,
sysselsättning och välfärd.

Jag anser dock att det finns tre frågor som bör betonas av kommissionen, av oss i vårt arbete och av
medlemsstaterna. För det första vill jag att kommissionsledamot Viviane Reding betonar kvinnornas roll i
EU:s yttre åtgärder. En ny inriktning som kvinnor måste bli mer medvetna om finns med i Ilda Figueiredos
betänkande. Den andra frågan är kommissionens stöd för direktivförslaget om den europeiska skyddsordern,
som är ett verktyg av fundamental betydelse för att garantera …

(Talmannen avbröt talaren.)
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Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Herr talman! Under senare år och årtionden har EU gått i spetsen för lika
behandling av kvinnor och män. Vi måste vidga EU:s roll som föregångare. I den kvinnostadga som
kommissionen har presenterat ser jag ett oundgängligt bidrag till jämställdhet mellan kvinnor och män inom
EU. Men de insatser som gjorts för att stärka kvinnans roll i ekonomin, lika lön och fler kvinnor på chefsposter
får inte bara stanna vid tomma ord. Vi måste backa upp dem med åtgärder. Framför allt måste vi anstränga
oss mer för att övertyga manliga beslutsfattare om våra farhågor. Kvinnors problem är samhällets problem
och rör alla. Men vi måste sätta stopp för diskriminering av kvinnor, både i och utanför vårt samhälle, och
vi måste vidta kraftfulla åtgärder på det här området.

Evelyn Regner (S&D). – (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot! Skälet till att jag har bett att få ordet
är att jag förväntar mig att ni, fru kommissionsledamot, vid slutet av denna mandatperiod ska kunna presentera
en ordentlig lista över uppnådda resultat för oss.

Dagens tillkännagivande att ni tänker införa EU-krav på obligatoriska kvinnokvoter i företagsstyrelser är
redan det ganska lovande. Ert tillkännagivande är logiskt, det är rättvist och skulle ha kommit för länge sedan
och ger först och främst ett löfte om ekonomiska framsteg. Därför hoppas jag verkligen att ni kommer att
följa upp era ord med handling.

Personligen har jag flera gånger försökt lägga fram ändringsförslag i fråga om reglering av finansmarknaden,
problemet med affärsetik och riktlinjer för sysselsättningspolitiken. Jag ser redan …

(Talmannen avbröt talaren.)

Mariya Nedelcheva (PPE). – (FR) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar!
Finanskrisen, som har blivit en ekonomisk och slutligen också en social kris, har fått förödande konsekvenser
för den positiva utveckling som tidigare hade uppnåtts i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vare sig vi talar om arbetslöshetssiffror eller löneskillnader är det tydligt att kvinnor lider mer av krisens
konsekvenser, eftersom de ofta befinner sig i en mycket mer utsatt position än män. Därför är det viktigt att
vi sätter upp tydliga mål på kort, medellång och lång sikt, att vi vidtar särskilda åtgärder som angriper
brådskande problem och att vi avsätter tillräckliga resurser för våra åtgärder och ambitioner.

Medlemsstaterna har förvisso en hel del att göra på sin nivå när det gäller att öka det kollektiva medvetandet
och utbyta bästa praxis. Men det är lika självklart att det är vårt ansvar, här i Europaparlamentet, att vägra
anta texter som helt saknar substans och inte innehåller några som helst innovationer. Vi måste tvärtom se
till att de innehåller adekvata och specialanpassade lösningar. Enkelhet, effektivitet, innovation, det är ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Jag välkomnar att det framlagda betänkandet är så detaljerat och
av så hög kvalitet.

Jag kommer att inrikta mig på vissa specifika aspekter som framför allt är typiska för de postkommunistiska
länderna. I dessa länder stödde staten framför allt typiskt manliga sektorer eller domäner, särskilt bilindustrin
som är inriktad på export och som huvudsakligen är en manlig domän. Däremot fick till exempel sektorer
där en majoritet av arbetstagarna var kvinnor inte något sådant statligt stöd.

Det bör även framhållas att de postkommunistiska länderna fortsätter att ha en halvindustriell karaktär.
Därför ges det få möjligheter att stödja just de sektorer där en majoritet av arbetstagarna är kvinnor. Vi
förväntar oss dessutom stora nedskärningar på framför allt det sociala området i de postkommunistiska
länderna och detta kommer främst att drabba kvinnorna. Därför måste vi inrikta oss på denna aspekt och
försöka hitta en lösning på detta problem.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Herr talman! Vi är alla överens i denna fråga. Det råder det ingen som helst
tvekan om. Jag har emellertid ett förslag på hur vi kan snabba på utvecklingen lite och röra oss framåt på
detta område.

Vi bör se till att vi alltid inkluderar och tar hänsyn till jämställdhetsfrågor i alla betänkanden som vi debatterar
här i parlamentet. Jag är säker på att det finns många ärenden, kanske inte alla men säkert en hel del, där man
skulle kunna ta upp jämställdhetsaspekter. På så sätt skulle vi snabbare kunna göra framsteg från insidan
och Europaparlamentet skulle kunna bli ett föredöme på området.
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Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag skulle kunna kommentera
många av de frågor vi har debatterat, men när det gäller krisen anser jag att vi bör inrikta oss på att se till att
den inte drabbar kvinnorna värst.

När vi talar om konsolidering i de nationella parlamenten, inklusive här i parlamentet, får denna konsolidering
inte ske på bekostnad av de socialt utsatta, eller på bekostnad av kvinnor i allmänhet. Om vi börjar spara in
på sociala tjänster, utbildning och framför allt på barnomsorg kommer detta att påverka kvinnors framtid
och försörjningsmöjligheter. Vad jag försöker säga är med andra ord att vi i EU 2020-strategin bör återinföra
frågan om att införa ett jämställdhetsperspektiv i all politik och se till att integrering av ett köns- och
jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet blir standard i framtiden. Endast då kan vi se garantera att EU även
i framtiden kommer att kunna genomföra allt det som vi i dag önskar och efterlyser.

Isabel Martínez Lozano, rådets tjänstgörande ordförande. – (ES) Herr talman! Det har sagts många intressanta
saker här i kväll. Jag vill gratulera er till era bidrag och till era idéer, vilka utan tvekan är nära knutna till de
förslag som krisen kommer att ge upphov till.

Kommissionsledamot Viviane Reding uppgav att vi redan har en massa dokument och att det nu är dags att
agera. Det håller jag helt med om. Att börja agera är vad civilsamhället har uppmanat regeringarna att göra
sedan 1995. Att agera innebär att vi fortsätter att arbeta för verklig jämställdhet, och detta – som Raül Romeva
i Rueda sade – med fantasi och politisk vilja. Verklig jämställdhet innebär att förbättra kvinnors liv, att göra
deras vardag lättare, att dag för dag göra så att män och kvinnor lever bättre liv.

Att betrakta krisen som en möjlighet är något som har upprepats ofta här i kväll. Jag håller med om detta.
Jag håller med om att krisen även innebör möjligheter. För vissa har den redan inneburit en möjlighet. Vi får
emellertid inte glömma att krisen även innebär risker och bakslag.

När det gäller frågan om jämställdhet har vi alltid rört oss både framåt och bakåt. Det är vi kvinnor väl
medvetna om. Vi har aldrig tagit några steg framåt utan att samtidigt ta några steg tillbaka. För att förhindra
sådana bakslag anser jag att det är viktigt att vi inte förlorar det samförstånd som råder på EU-nivå och att
vi inte tappar bort den färdplan som har gjort det möjligt för oss att göra så stora framsteg de senaste åren.
Vi medlemsstater bör inte heller avlägsna oss från färdplanen. Som kommissionsledamoten så riktigt påpekade
är det oerhört viktigt att vi alltid strävar efter att följa kommissionens rekommendationer.

Jag slutar här. Jag tänker inte fortsätta mycket längre. Jag anser att vi inte kan lämna vår identitet och vår
samförståndspolitik bakom oss. Det är just denna politik som har visat upp vår bästa sida för världen. För
att kunna följa denna linje håller jag med Ilda Figueiredo om att vi i framtiden måste stärka samordningen
med rådet, kommissionen och Europaparlamentet. Dessutom måste vi naturligtvis alltid ta hänsyn till
civilsamhällets krav.

Jag vill gratulera parlamentet till denna debatt och de betänkanden som har lagts fram i kväll. Det spanska
ordförandeskapet har 15 dagar kvar innan det lämnar över till det belgiska ordförandeskapet. Vi har strävat
efter att inte glömma bort frågan om jämställdhet i den politiskt komplicerade och komplexa tid som råder
just nu. Den spanska regeringen kommer självfallet att fortsätta att arbeta för att jämställdhetsfrågor ska vara
högt placerade på EU:s dagordning.

Viviane Reding, kommissionens vice ordförande. – (FR) Herr talman! Ni var varit så snäll och generös hela
kvällen. Ni har tillåtit de ledamöter som har velat tala att göra detta och jag vill inte att ni ska behöva bli
sträng och avbryta mig i slutet av mitt anförande.

Därför tänker jag inte upprepa det som redan har sagts. Till alla talare vill jag bara säga att jag har tagit del
av deras förslag och synpunkter. Jag har framför allt tagit hänsyn till två oroande aspekter som hela tiden
återkommer. För det första krisens effekter för kvinnor och för det andra behovet av konkreta åtgärder.

Jag tänker ta upp dessa aspekter med resten av kommissionen och lägga fram ett handlingsprogram i slutet
av september. Vår strategi kommer att bestå av ett handlingsprogram som de tre institutionerna – tillsammans
med arbetsmarknadens parter och intressenterna, dvs. kvinnoorganisationer och jämställdhetsorgan i
medlemsstaterna – kommer att omsätta i praktisk handling under sina respektive fyraårsmandat.

Tack för ert samarbete. Tack till alla kvinnor för er entusiasm och ett särskilt tack till de få män som klarar
att hävda sig bland alla dessa kvinnor.

Raül Romeva i Rueda, föredragande. – (ES) Herr talman! Först och främst vill jag ta upp den känsla av
frustration som min kollega Sophia in ’t Veld nämnde och som vi alla delar. Som vi har sett är emellertid
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detta, åtminstone för oss, en viktig, betydelsefull och avgörande fråga. Det är så vi uppfattar den och vi
kommer att fortsätta att driva frågan tills vissa gruppordförande, oavsett om dessa är män eller kvinnor,
förstår att den måste betraktas som en prioriterad fråga och inte bara är något som kan debatteras sist på
kvällen.

Den andra fråga som jag anser att det är viktigt att framhålla har uttryckts på flera olika sätt av olika ledamöter,
nämligen att jämställdhet inte bara är en nyck eller en onödig utgift utan i stället bör ses som en investering.
Det är inte bara en nödvändig investering utan även en rättighet.

Detta är något vi måste komma ihåg när vi debatterar denna typ av frågor. Vi måste inse att i en situation
som den rådande krisen är investeringar i och avsättandet av tid, politisk vilja och pengar till jämställdhet
någonting som inte bara kräver all vår påhittighet, utan helt klart även all vår politiska vilja och
uppmärksamhet.

Den tredje frågan tänker jag bara beröra mycket kortfattat. Jag anser att det även är viktigt att framhålla att
vi för att nå målet om en sysselsättningsgrad på 75 procent till 2020, inte bara för män utan även för kvinnor,
måste inse att detta innebär att vi måste vidta aktiva åtgärder för att främja och uppmuntra kvinnor att spela
en större roll i det offentliga rummet, och även åtgärder för att uppmuntra och tvinga män att spela en större
roll i det privata rummet. Det är omöjligt att uppnå ett av målen utan det andra. Det är viktigt att vi i vår
politik inser att detta är två sidor av samma mynt. Om vi inte gör det kommer vi återigen att tvinga kvinnor
att göra de där extra två dagarnas arbete.

Den fjärde och sista fråga som jag anser är viktig är att vi måste se till att krisen inte används som skäl för att
göra nedskärningar på de områden där det minst av allt behövs nedskärningar. Så är fallet i det spanska
jämställdhetsministeriet där vi för närvarande har de lägsta budgetarna. Nedskärningar där skulle innebära
att detta inte ses som ett prioriterat område, vilket skulle vara ett allvarligt misstag. Det är viktigt att resten
av EU:s medlemsstater inte bara förstår hur viktigt ett sådant ministerium är utan även kopierar det i sina
egna länder.

Ilda Figueiredo, föredragande. – (PT) Herr talman! Även jag vill framhålla att även om denna debatt hålls på
kvällen har många ledamöter deltagit, vilket är ovanligt för en så här sen debatt. Att så många har deltagit i
debatten, trots de ogynnsamma förutsättningarna, gör detta till en seger i kampen för kvinnors rättigheter
och jämställdhet.

För det andra har ledamöterna i sina anföranden i dag i allmänhet kommit med förslag på konkreta åtgärder
och idéer som vi nu måste omsätta i praktiken. Alla här kan anta utmaningen och omsätta dem i praktiken.
Avslutningsvis anser jag att den ökade vilja att omsätta förslag, ord och löften i praktisk handling är något
som jag skulle vilja ta med mig som en mycket positiv aspekt från kvällens debatt. Denna ökade politiska
vilja – i form av EU:s och medlemsstaternas samlade politik, eller i form av specifika åtgärder för att synliggöra
kvinnor så att man uppnår jämställdhet och sociala framsteg – är ett viktigt bidrag och vi hoppas att vi om
fyra år – som kommissionsledamoten nämnde – har uppnått en positiv balans i vårt arbete tillsammans med
parlamentet, kommissionen och rådet.

Jag vill därför avsluta med att säga att tack vare den ökade politiska viljan och uppmärksamheten kring
kvinnors drömmar och strävanden kan vi verkligen bidra till deras frigörelse och se till att deras drömmar
slår in. Detta måste ske i form av personligt och yrkesmässigt förverkligande, genom att ta hänsyn till var
och ens liv, med arbete, arbeten med rättigheter, deltagande i det sociala livet, och i förekommande fall i det
ekonomiska och politiska livet, samt med en ökad grad av förverkligande inom deras familjer.

Talmannen. – Debatten är härmed avslutad. Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 12.00.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Corina Creţu (S&D), skriftlig. – (RO) EU:s socialministrar har medgett att 120 miljoner EU-medborgare
lever under fattigdomsgränsen. Jämfört med statistik från innan krisen bröt ut har antalet fattiga ökat med
50 procent på bara två år. Konjunkturnedgången har snabbat på en tydlig tendens under det senaste årtiondet.
Många fler kvinnor än män drabbas av fattigdom. Arbetslöshet, otrygga arbetsförhållanden, pensioner som
ligger under existensminimum och svårigheter att få tillgång till offentliga tjänster av bra kvalitet är några
av skälen till den fattigdom som gör det befogat att tala om en feminisering av fattigdomen i Europa. Tyvärr
har många regeringar på högerkanten angett den pågående konjunkturnedgången som ett skäl till varför de
har upphört att bekämpa könsklyftan. Budgeterna för omsorgstjänster och föräldraledighet har drabbats
extra hårt. Detta kommer att få allvarliga följder, däribland för barn. När vi nu har nått halvvägs in i Europeiska
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året för att bekämpa fattigdom och social utestängning är resultatet negativt. Framtiden ser dyster ut. Varken
på regeringsnivå i medlemsstaterna eller på EU-nivå ägnar man särskilt mycket tid åt problemen för de
hårdast drabbade av våra medmänniskor och deras önskan att förbättra sina liv.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), skriftlig. – (RO) Att undanröja varje form av diskriminering i varje sfär av
det sociala och ekonomiska livet är en nödvändig förutsättning för att skydda de mänskliga rättigheterna
och säkra varje medborgares välbefinnande. Vi måste hela tiden främja principen om lika möjligheter för
män och kvinnor och se till att kvinnor i högre grad tar plats som fullvärdiga medlemmar i det ekonomiska
och sociala livet. Jag anser att denna strategi måste speglas i den gemensamma jordbrukspolitiken så att man
ser till att könen är rättvist och jämlikt företrädda. Å andra sidan kan strategin bidra till att olika politiska
riktlinjer genomförs på ett effektivt sätt på EU-nivå. Jag anser att ekonomisk jämställdhet är oerhört viktigt
för landsbygdsutvecklingen och att de åtgärder som genomförs som en del av pelare 2 i denna fråga även
måste finnas kvar i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Eftersom jämställdhetsprincipen främjas
i EU-lagstiftningen och är ett grundläggande villkor för EU 2020-strategin anser vi att denna fråga bör ingå
i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Detta omfattar även användningen av nya instrument för
att främja denna princip.

Joanna Senyszyn (S&D), skriftlig. – (PL) Jämställdhetsprincipen drivs inte på ett effektivt sätt. Enligt den
spanska ledamoten Elena Valenciano har kor bättre skydd än kvinnor i EU. Vi utsätts för diskriminering på
alla områden. Vi tjänar 18 procent mindre än män, vi är oftare arbetslösa och vi är underrepresenterade
inom politiken, det offentliga livet och näringslivet. Det värsta av allt är att kvinnor inte ens kan utnyttja sina
grundläggande rättigheter fullt ut. Kvinnors rätt till liv och personlig integritet, och deras reproduktiva
rättigheter, kränks betydligt oftare. I Polen tillåts exempelvis inskränkningar i de mänskliga rättigheterna för
kvinnor. I sitt avslag av ett förslag om att liberalisera rätten till abort slog författningsdomstolens ordförande
1997 fast att det är självklart att en gravid kvinna måste fråntas vissa av sina medborgerliga fri- och rättigheter.
Inte nog med att detta inte blev slutet på hans karriär, det stärkte till och med hans ställning som ”moralisk
auktoritet”.

Jämställdhetsfrågan måste synas ordentligt i EU:s budget. Den ekonomiska krisen får inte användas som skäl
för att begränsa åtgärder till förmån för jämställdhet mellan män och kvinnor. Endast en konsekvent, långsiktig
politisk strategi kan ge resultat. Att bara främja jämställdhet mellan könen och anta lagar som förbjuder
diskriminering räcker inte. Lagstiftning skapar inte per automatik jämställdhet. Vi måste arbeta nedifrån och
upp och stärka kvinnors sociala medvetenhet och solidaritet. För att förbättra kvinnors situation måste vi
bekämpa stereotypisk och diskriminerande praxis och se till att manschauvinisterna försvinner från den
offentliga arenan.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), skriftlig. – (PL) Herr talman, mina damer och herrar! Kvinnornas
situation på arbetsmarknaden var inte tillfredsställande före krisen. Situationen höll emellertid på att förbättras,
trots svåra och konstant olösta problem som olika lön för samma arbete och underrepresentation när det
gäller ledande befattningar inom näringslivet. Dessa positiva tendenser får inte glömmas bort i diskussionen.
En rapport från kommissionen visar att sedan 1995 har kvinnors bidrag till den ekonomiska tillväxten i EU
ökat med en fjärdedel, och sysselsättningsgraden bland kvinnor har ökat 7,1 procent det senaste årtiondet
och nått 59,1 procent. Till följd av krisen ökar arbetslösheten snabbare bland kvinnor än män. Kvinnor
arbetar framför allt inom den offentliga sektorn. Därför löper de direkt risk att sägas upp vid en politik som
går ut på att minska statens kostnader. De mekanismer som används för att lösa krisen är inriktade på att
snabbt få tillbaka personer i arbete, och då framför allt de personer som förlorade sitt arbete som en direkt
följd av krisen. För närvarande glöms därför de långtidsarbetslösa bort. Personliga omständigheter tvingar
oftare kvinnor att ta otrygga deltidsarbeten. Med vetskap om alla dessa faror bör vi försöka tillämpa
horisontella lösningar så att vi behåller samma sysselsättningsnivå som före krisen och inte tillåter en
nedåtgående trend.

17. Gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169)
(debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande av Lena Ek, för utskottet för industrifrågor, forskning och
energi, om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett gemensamt
forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) som genomförs av flera medlemsstater
(KOM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD)) (A7-0164/2010).
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Lena Ek, föredragande. − Herr talman! På 150 år har Östersjön gått från ett orört, klart och näringsfattigt
artiskt hav till ett tillstånd av konstant kris. Problemen med övergödning, algblomning, giftigt avfall och
hotad biologisk mångfald växer sig allt större. Läget för Östersjön är mycket allvarligt. Trots framgångar på
90- och 00-talen med sjunkande tillförsel av kväve och fosfor är i dag i stort sett hela Östersjön drabbad av
övergödning. Likaså är halterna av miljögifter och tungmetaller höga, trots framgångsrikt minskade utsläpp
av exempelvis bly, kvicksilver och DDT.

Jag vet inte om någon av er har sett algblomningen i detta stora förut friska innanhav. När man åker ut med
en båt i den fantastiska skärgården på sommaren möts man av ett decimetertjockt grönt illaluktande stinkande
täcke av alger. Om hundar dricker vattnet dör de och om barn badar i det kräks de och får magsjuka. Sådant
är tillståndet på många håll runt Östersjön i dag. För att säkra tillväxt och en levande landsbygd även i
framtiden är det en absolut nödvändighet att vi ökar våra kunskaper kring inverkan på Östersjön.

Östersjöområdets ekosystem är komplext och omöjligt att tillgodogöra sig utan samarbete mellan forskare
över landsgränser i hela avrinningsområdet ner i detta innanhav. Mycket sådan forskning pågår redan idag
men ofta utan tillräcklig samordning. För att ändra på detta finns det förslag som vi har på bordet idag, som
förkortas Bonus. Detta arbete blir ett gemensamt forskningsprogram mellan staterna runt Östersjön, inklusive
faktiskt forskare från Ryssland, för att möta miljöutmaningarna i detta område. Bonus skapar en strategisk
plan med gemensam fokus för mer än 500 forskare från de åtta kringliggande medlemsstaterna. EU och
Östersjöländerna kommer då att tillsammans satsa närmare 1 miljard svenska kronor på miljöforskning.

Runt Östersjön lever 85 miljoner människor i länder vars ekonomi är beroende av havet på olika sätt.
Samtidigt är det våra samhällen som bidrar till problemen när utsläpp och avfall letar sig ut till vattnet. En
bättre helhetsbild för forskningen krävs om Östersjön ska kunna räddas. Forskningen i området är
fragmenterad och alltför beroende av de begränsade forskningsanslag som finns på lokal, regional och
nationell nivå.

Bonus bygger i stället vidare på erfarenheter från EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling.
Genom Bonus kommer de nationella forskningsprogrammen och verksamheterna i de deltagande staterna
för första gången att integreras i ett gemensamt strategiskt program med en klar fokus.

Jag tackar alla som har medverkat – mina kollegor, det spanska ordförandeskapet och
forskningskommissionären – till att detta verkligen kommer till stånd. Denna typ av samordnade satsningar
på miljöforskning är ett led i att skapa ett hållbart, dynamiskt och resurseffektivt Europa. Östersjön är oerhört
levande i kulturen i alla våra åtta länder runt detta innanhav, i litteratur, musik och konst. Vi vill att det ska
finnas kvar för våra barnbarn. Bonus kommer att utgöra en del av plattformen för denna framtidssatsning.

Máire Geoghegan-Quinn, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag vill tacka Europaparlamentet
och framför allt föredraganden Lena Ek för stödet för Europeiska kommissionens förslag om det gemensamma
forskningsprogrammet för Östersjön, Bonus. Jag vill även tacka skuggföredragandena i utskottet för
industrifrågor, forskning och energi för deras konstruktiva stöd och jag vill uppmärksamma det positiva
yttrandet från Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet om Bonusprogrammet.

Åtta av de nio länder som gränsar till Östersjön är EU-medlemmar och vi är alla medvetna om de mycket
komplexa och akuta miljöproblem som Östersjön lider av, vilka Lena Ek på ett utomordentligt sätt redogjorde
för alldeles nyss. Denna allt större press hotar i dag Östersjöns förmåga att fortsätta leverera den uppsjö av
varor och tjänster som vi har lärt oss att ta för givna. Naturvetenskap är ett viktigt stöd för den offentliga
forsknings- och miljöpolitiken. Fragmenteringen av EU:s forskningssystem och bristen på samordning och
samstämmighet mellan dess nationella komponenter undergräver systemets kostnadseffektivitet och
övergripande resultat.

Detta är vår utmaning i Östersjöområdet. Det är tydligt att inget enskilt Östersjöland på egen hand kan lösa
de komplexa miljöproblemen i detta område. För att ta itu med miljöproblemen i Östersjöområdet måste
vi nu snabbt utveckla en strategisk och integrerad forskningsstrategi för detta område, möjliggöra
gränsöverskridande synergieffekter, samla resurserna, utbyta kunskaper och stärka forskarnas rörlighet över
gränserna. Då kan vi garantera en hållbar framtid för Östersjöområdet. Bonusinitiativet, tillsammans med
de insatser som har gjorts inom ramen för EU:s strategi för Östersjöområdet, kommer att tillhandahålla den
struktur och de medel som krävs för att på ett effektivt och samordnat sätt ta sig an dessa utmaningar.

Jag välkomnar det institutionella avtal om genomförandet av Bonusinitiativet som ingicks den 27 april förra
året. Jag beklagar emellertid att medlemsstaterna inte kan komma överens om att införa en verklig
gemenskapsmodell, vilket kommissionen föreslog i sitt ursprungliga förslag. Utan en verkligt gemensam
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finansieringspott kan man inte till fullo garantera att valet av de bästa gränsöverskridande forskningsförslagen
uteslutande bygger på vetenskaplig kompetens, konsortiets kvalitet och de förväntade effekterna. I så fall
kan man inte till fullo uppnå fördelarna, mervärdet och effektivitetsvinsterna med det gränsöverskridande
samarbetet. Kommissionen framhåller därför att effekterna av detta beslut inte bör vara vägledande för
framtida förslag. Medlemsstaterna kommer att behöva avsätta en rejäl gemensam pott för gränsöverskridande
finansiering och gränsöverskridande samarbete innan man lägger fram ytterligare initiativ på grundval av
artikel 185 i Lissabonfördraget.

För att återgå till det aktuella initiativet är kommissionen övertygad om att Bonusprogrammet kan optimera
miljöforskningsprogrammens potential i Östersjöområdet, stärka områdets forskningskapacitet, underlätta
gränsöverskridande rörlighet för forskare, främja synergieffekter och undvika onödigt dubbelarbete i samband
med forskningsinsatser. Detta kommer att trygga en hållbar framtid för Östersjöområdet.

Anna Rosbach, föredragande för yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet – (DA) Herr
talman! Bonus-169 är ett viktigt pilotprojekt som handlar om att samarbeta för att lösa miljöproblem i ett
visst område. Samtliga Östersjöländer stöder i princip programmet. Programmet är även tänkt att inkludera
tredjeländer som släpper ut sitt avfallsvatten och på så sätt förorenar Östersjön, som vissa anser vara ett av
världens mest förorenade hav. Bonusprogrammet har en enorm uppgift framför sig när det gäller att belysa
de många miljöproblem som finns i Östersjön. Östersjön hotas av alla typer av föroreningar från pappersbruk
och liknande industrier samt av fiskdöd. Odetonerade senapsgasbomber och ryska gasledningar bidrar inte
till heller till ett välmående ekosystem. Jag ger därför Bonusprogrammet mitt kraftfulla stöd. Programmet
får emellertid inte vara det enda som görs. Det måste åtföljas av en ökad miljömedvetenhet i de enskilda
länderna och åtgärder från deras sida, däribland tillhandahållandet av ekonomiska resurser.

Lambert van Nistelrooij, för PPE-gruppen. – (NL) Herr talman, kommissionsledamot Geoghegan-Quinn,
fru föredragande! Östersjöns särskilda problem och speciella situation kräver en speciell strategi. Därför
gläder det mig att vi nu får ett avtal och kan påbörja vårt arbete. Jag skulle emellertid vilja dela med mig några
reflektioner.

Som kommissionsledamoten redan har påpekat har vi från början satsat på en gemensam pott, en gemensam
fond som tillämpar kriterier som vetenskaplig kompetens och tvärvetenskaplighet. Samråden ledde till en
ganska pragmatisk syn, nämligen att även länderna själva kan välja bland de projekt som finns med i listan
över projekt så att de kan få med sina egna universitet och institutioner. Jag har inga invändningar i sig mot
detta – tvärtom delar jag detta synsätt – men vi måste bedöma detta. Bedömningen måste göras på ett effektivt
sätt och om samarbetet bedrivs på rätt sätt och verkligen är mer framgångsrikt än tidigare, kan detta mycket
väl vara ett exempel på vad vi är ute efter i EU 2020-strategin. EU betalar lite extra och medlemsstaterna
betalar lite extra. Vi talar inte bara om själva forskningen utan även om hur forskningen tillämpas. Vi måste
också få tillbaka miljökvaliteten på ett effektivt sätt. Låt oss bevaka den utvecklingen.

Jag har ytterligare två kommentarer. För det första kan strategin för Östersjön även tjäna som exempel för
andra makroregioner som Donauområdet. Kan kommissionsledamoten mot bakgrund av detta svara på om
det finns några tankar på att denna region ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Adam Gierek, för S&D-gruppen. – (PL) I de bestämmelser om hur forskningen om läget i Östersjön ska
bedrivas som anges i kommissionens förslag införs ett viktigt element – det strategiska planeringsstadiet.
Utan detta stadium skulle forskningen bara öka kraftigt. Vi behöver en bredare handlingsplan, en bättre
strategi som förutom själva Östersjön även inkluderar dess avrinningsområden. Som alla känner till har
dessa just nu drabbats av stora översvämningar.

Vi bör även vara noga med hur vi väljer ut experter. Det breda spektrum av forskning som har föreslagits
kan inte reduceras till sådant som kan återskapas i laboratorium. Här är den forskning som bedrivs på fältet
nära knutet till det territorium som faller under ett visst lands jurisdiktion. EU-lagstiftningen måste därför
göras förenlig med den nationella lagstiftningen. När kommissionen utser oberoende experter bör man ta
hänsyn till detta.

När man ökar forskningskapaciteten i de nya medlemsstaterna i Östersjöområdet bör för man för det första
ta hänsyn till att forskningspotentialen i dessa länder varierar och att en allmänt god forskarpotential ofta
åtföljs av sämre laboratorieanläggningar. Därför förvånar det mig att man i den gemensamma fonden har
infört ett tak på 25 procent för infrastrukturbidrag in natura. För det andra är det för många länder oacceptabelt
med en ”gemensam pott”. Detta beror både på rättsliga orsaker och på att de forskningsplaner som redan
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håller på att verkställas där kan påverkas på ett negativt sätt. För det tredje kräver programmets strategiska
fas tid. Denna fas kan användas på ett bättre sätt.

Först och främst måste man därför definiera forskningsprioriteringarna för Östersjön och dess
avrinningsområden. Sedan bör deltagarna i projektet investera i forskningsanläggningar så att de är redo att
arbeta med dessa prioriteringar. Det är viktigt att inom ramen för östpartnerskapet göra Ryssland till en
likvärdig partner i denna forskning.

Satu Hassi, för Verts/ALE-gruppen. – (FI) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka föredraganden
Lena Ek för hennes utmärkta arbete. Forskningsprogrammet Bonus, som är väl värt att stödja och ett utmärkt
initiativ, är ett resultat av EU:s Östersjöstrategi.

Jag anser även att själva strategin är ett stort steg framåt. För omkring sex år sedan innebar utvidgningen mer
eller mindre att Östersjön blev ett innanhav i EU. Det har tagit alldeles för lång tid för folk att inse detta. Som
Lena Ek påpekade har det bedrivits mycket forskning om Östersjön. Det har emellertid bedrivits för lite
samordnad forskning för att skapa en kunskapsbas, exempelvis för att förbättra EU:s politiska riktlinjer och
göra dem mer intelligenta.

Jag hoppas att samordnad forskning åtminstone kommer att hjälpa oss att inse två saker. För det första att
Östersjöns ekologiska status är oroväckande dålig. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Världens
största område med sjöbotten som saknar syre – dvs. är död – finns i Östersjön. Man brukar säga att Europas
största öken ligger på botten av Östersjön.

Det andra problemet, som forskningen förhoppningsvis kommer att hjälpa till att få människor att inse, är
att vi själva bär skuld till hur Östersjön ser ut. Det största problemet är övergödning, vars konsekvenser
föredraganden också redogjorde för på ett utmärkt sätt. Den största källan till de ämnen som orsakar
övergödningen – kväve och fosfor – är jordbruket. Det handlar framför allt om EU:s jordbruk i Östersjöns
avrinningsområden.

Därför hoppas jag att denna gemensamt organiserade och samordnade strategi kommer att hjälpa människor
att bli tillräckligt medvetna om allt detta. Jag hoppas också att forskningen även hjälper oss att utarbeta mer
intelligenta metoder och processer inom alla sektorer, men framför allt inom jordbruket, eftersom gödselmedel
som har trängt ned i sjöar och hav inte är annat än slöseri med resurser för jordbrukarna.

Vi måste emellertid komma ihåg att forskning inte kan lösa allt. För att rädda Östersjön måste vi även inse
att vi radikalt måste förändra vår politik, framför allt på jordbruksområdet, men även inom andra sektorer.
Jag hoppas vi kan rädda Östersjön, som nu är ett av världens mest förorenade hav, en framgång som resten
av världen i så fall kan dra lärdom av.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag välkomnar det
gemensamma forsknings och utvecklingsprogrammet för Östersjön (Bonus-169) som kommer att integrera
medlemsstaternas nationella forskning och kommissionens forskning om miljö och förvaltning av marina
resurser i Östersjön. Programmet Bonus-169 är en innovativ modell och ett exempel för andra typer av
regionalt samarbete på forskningsområdet.

I likhet med Östersjöområdet skulle andra regioner, som Sydosteuropa, kunna gynnas av om medlemsstaterna
och kommissionen samordnade sina insatser för att ta sig an gemensamma utmaningar och stödja hållbar
utveckling i sina regioner.

Jag uppmanar därför parlamentet och kommissionen att överväga om det går att inrätta ett gemensamt
forskningsprogram för Sydosteuropa. Detta skulle inriktas på områden av stor betydelse, exempelvis havet,
biologisk mångfald och energikällor från havet och på hållbar utveckling av den europeiska atlantaxeln och
angränsande regioner.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) EU:s deltagande i det gemensamma forsknings- och
utvecklingsprogrammet för Östersjön visar att EU-institutionerna vill samordna sin politik, sina program
och de andra verksamheter som nämns på forskningsområdet. För att ta itu med utmaningarna och göra
programplaneringen mer effektiv och ändamålsenlig måste man vidta gemensamma åtgärder på EU-nivå
och samla all forskningsverksamhet i ett enhetligt, väl samordnat program, vilket kommer att främja regionens
hållbara utveckling.

Bonusprogrammet är särskilt viktigt för Östersjöområdet. Dess roll bör emellertid inte bara begränsas till
denna region. I framtiden skulle jag vilja att detta program står som modell för andra former av regionalt
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samarbete i Europa, exempelvis i Donau- eller Medelhavsområdet. Det skulle kunna hjälpa oss att få ett
kraftfullt, dynamiskt och konkurrenskraftigt EU.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Genomförandet av det gemensamma forsknings- och
utvecklingsprogrammet för Östersjön (Bonus-169) har visat hur katastrofalt läget är i Östersjön, särskilt i
de områden där storskaliga energiinfrastrukturprojekt planeras och utförs, inte bara av EU:s medlemsstater
utan även av andra länder som gränsar till EU. På vissa platser har genotoxiciteten ökat flera hundra gånger.
Bonusprogrammet har redan visat sin potential när det gäller att bidra till övervakningen av miljön i Östersjön
och därför är det nödvändigt att fortsätta att aktivt bedriva forskning om hur Östersjön mår. För att garantera
att forskningen är heltäckande och så objektiv som möjligt är det oerhört viktigt att forskare från alla länder
runt Östersjön deltar i forskningen på ett likvärdigt sätt. Detta program är till viss del en förebyggande åtgärd,
som uppmärksammar den komplexa ekologiska situationen i Östersjön. Det är bara genom att avsätta
tillräckliga medel till forskningen och upptäcka hoten i tid som vi kan stoppa ekologiska katastrofer. Jag är
säker på att vi kommer att se till att Östersjön ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Miljöproblem i särskilda regioner kan hanteras på ett mycket bättre
sätt om enskilda länder samlar den forskning de har bedrivit. Därför välkomnar jag kommissionens förslag
om stöd till Bonusprogrammet för Östersjön.

Jag tycker det är bra att man har infört ett skäl i vilket man uppmanar kommissionen att göra en slutvärdering
av programmet för att bedöma kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av denna typ av program,
framför allt vilka framsteg som har gjorts för att uppfylla de uppsatta målen. Resultaten bör offentliggöras
på programmets webbplats så att medborgarna kan få reda på hur programmet fortskrider och vilka framsteg
som görs. Företrädare för näringslivet kan sedan utarbeta sina affärsplaner på grundval av de
rekommendationer och möjligheter som forskningsresultaten leder fram till.

Vi tycker det är viktigt att programmets resultat redovisas i form av tydliga fördelar för miljön, medborgarna
och regionens utveckling, särskilt mot bakgrund av den rådande ekonomiska krisen.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Herr talman! Jag stöder helt inrättandet av det gemensamma
forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön (Bonus). Jag är övertygad om att inrättandet av ett
konsoliderat överstatligt forskningsprogram baserat på ömsesidigt gränsöverskridande samarbete och utbyte
av erfarenheter kommer att bidra till mer effektiva åtgärder för att skydda Östersjön och kommer att leda
till hållbar utveckling i regionen. Initiativet till Bonusprogrammet togs av åtta medlemsstater. Östersjöländerna
omfattar ytterligare ett land, Ryssland. Därför är det helt i sin ordning att ryska forskare deltar i programmet.
Forskningsprogrammet bör leda fram till ett antal förslag för EU:s strategi för Östersjöområdet och för
makroregioners roll i den framtida sammanhållningspolitiken, som vi debatterade i parlamentet för två
månader sedan. Det är synd at vi inte öppet kan diskutera och avgöra de konsekvenser för och hot mot
Östersjön som anläggandet och användningen av ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Piotr Borys (PPE). – (PL) Herr talman! Tack för att ni har gett mig ordet.

Dagens forskning om hela Östersjöområdet bör ses som en del av EU:s stora territoriella sammanhållning.
Låt oss i dag koncentrera oss på flera viktiga parallella strategier: Östersjöstrategin, Medelhavspartnerskapet
och Donaustrategin. Vi måste emellertid komma ihåg att dessa regioner måste kopplas till varandra.

För närvarande sker merparten av varuhandeln med Indokina. Därför är det så viktigt att se till att även
Östersjöstrategin innehåller en möjlighet att koppla upp sig på TNT-nätet mellan norra och södra Europa.
Som tur är har allmänheten i dag tillgång till denna strategi, och jag hoppas att även Östersjöområdet, baserat
på flera parallella lösningar, kommer att vara nära sammankopplad med södra Europa via TNT-nätet.

Máire Geoghegan-Quinn, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag vill tacka föredraganden Lena
Ek och de tio ledamöter som så här sent på kvällen tog sig tid att närvara för att diskutera detta ämne.

Jag är mycket nöjd över att alla artikel 185-initiativ som lades fram inom ramen för samarbetet enligt det
sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling nu har antagits. Detta är en politisk framgång för
samtliga EU-institutioner. Bonusinitiativet kommer utan tvekan att göra det lättare för Östersjöländerna att
på ett mer effektivt sätt ta itu med de mycket komplexa och akuta miljöproblem som finns i detta område.
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Tack vare programmet kan länderna främja synergieffekter och undvika dubbelarbete genom att undvika
att bedriva nationell forskning inom samma ämne i flera medlemsstater.

Mot bakgrund av de stora globala politiska problem som vi står inför när det gäller klimatförändringar,
energi, livsmedel och hälsa måste vi förena våra resurser och samarbeta. Artikel 185-initiativen är viktiga
för att kunna ta itu med vissa av dessa problem. Erfarenheterna från dessa initiativ kommer att hjälpa oss att
hitta bättre och mer effektiva samarbetsformer på EU-nivå och göra det möjligt för oss att fullt ut använda
både nationella forskningsprogram och forskningsprogram på gemenskapsnivå.

Som jag sade vid Europaparlamentets utfrågning av mig i januari förra året är jag mycket engagerad när det
gäller att slutföra arbetet med att skapa ett europeiskt forskningsområde. Om vi ska nå detta mål måste vi
emellertid arbeta tillsammans i en anda av enighet och samarbete. Detta är oerhört viktigt för EU:s framtida
ekonomiska utveckling och för att vi ska kunna se till att EU blir världsledande inom forskning, innovation
och naturvetenskap.

Lena Ek, föredragande. − Herr talman! Bonus är egentligen ett pilotprojekt under artikel 185 och jag kan
försäkra alla som kommer att arbeta i Bonus-programmet och alla som kommer att läsa eller beröras av
detta att det inte är lätt. Det är inte lätt att lägga samman forskningsmedel från Europeiska unionen och från
olika medlemsländer, det är en stor utmaning. Det är inte lätt att samordna olika akademiska
forskningskulturer och traditioner – 16 stora forskningsgrupper, 500 forskare, åtta länder och hela resten
av EU som står och tittar på om det här verkligen ska gå, plus alla som ska revidera och kontrollera att vi gör
rätt saker och är effektiva.

Detta kommer att kräva mycket av de inblandade forskarna. Det kommer att kräva mycket av
medlemsländerna och dess regeringar och jag kan försäkra er att det kommer att krävas tuffa politiska beslut
och tufft politisk ledarskap, men vi måste göra så här. Våra forskningsprogram måste vara noga utvärderade
och vi måste ta detta stora ansvar, för vi måste lösa problemen gemensamt för Östersjön. Men vi måste också
hitta en modell som gör att vi kan gå vidare i andra delar av Europa. Det gäller de stora floderna, det gäller
Medelhavet och det gäller över huvud taget hur vi hanterar gemensamma resurser från skattebetalarna i
EU-program och i nationella program.

Östersjön är en del av vår gemensamma historia och kultur från istidens slut, förbi vikingarna, förbi
medeltidens handel, förbi frihetens hav under det kalla kriget och nu ett hav som våra föräldrar och barn
älskar och som det är vårt ansvar att förvalta. Med tanke på dessa svårigheter och de stora utmaningarna vill
jag därför igen tacka alla inblandade. Arbetet är inte slut med de beslut vi fattar här och de dokument vi
skriver under, utan det är nu arbetet börjar.

Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 12.00.

18. Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens
informationssystem (SIS) i Bulgarien och Rumänien (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande av Carlos Coelho, för utskottet för medborgerliga fri- och
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, om utkastet till rådets beslut om tillämpningen av de bestämmelser
i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Bulgarien och Rumänien (06714/2010
– C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE)) (A7-0199/2010).

Carlos Coelho, föredragande. – (PT) Herr talman, kommissionsledamot Malmström, mina damer och herrar!
Jag vill ta upp fyra grundläggande punkter. Den första punkten rör utvärderingsprocessen. Sedan
EU-medlemskapet 2007 har Rumänien och Bulgarien arbetat mot full integrering i Schengenområdet. Om
rådet ska fatta ett beslut om att avskaffa de inre gränserna måste det i de olika delarna av utvärderingen klart
framgå att alla villkor som krävs för att genomföra de relevanta delarna av gemenskapens regelverk har
uppfyllts, dvs. dataskydd, Schengens informationssystem, luft-, land- och havsgränser, polissamarbete och
viseringspolitik.

Utvärderingen började med den del som rör dataskydd. Man kontrollerade att dessa två medlemsstater
faktiskt är redo att tillämpa alla gällande bestämmelser på dataskyddsområdet. Ett positivt resultat på denna
punkt är därför en nödvändig förutsättning för utvärderingen av den del som rör Schengens

15-06-2010Europaparlamentets överläggningarSV168



informationssystem, som innebär överföring av data till dessa länder. Att godkänna detta beslut är därför
ett första steg mot att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna mot Bulgarien och Rumänien.

Den andra punkten rör tillgång till handlingar. Rådet har lagt fram detta utkast till beslut för parlamentet.
Parlamentet har emellertid inte mottagit några utvärderings- och uppföljningsrapporter. Dessa skulle ha gett
parlamentet tillgång till all den information som krävs för att inta en välunderbyggd och välgrundad
ståndpunkt. Rådet överlämnade dessa handlingar först efter uppmaning från parlamentet.

Jag välkomnar den rumänska ambassadörens insatser. Det hjälpte oss att lösa situationen genom att göra
det möjligt att klassificera om sekretessbelagda handlingar till handlingar som omfattas av begränsad tillgång.
Tack vare detta kunde vi hålla tidtabellen. Samma problem kommer emellertid att dyka upp igen när
parlamentet ska yttra sig över andra aspekter i Schengenregelverket. Därför är det nödvändigt att parlamentet
och rådet så snabbt som möjligt ingår ett avtal om överföring av sekretessbelagda handlingar.

Den tredje punkten rör bedömningen av Bulgarien och Rumänien. I Bulgariens fall konstaterades vissa brister
i antagandet, genomförandet och verkställandet av Europarådets rekommendation 85/15 avseende reglering
av användningen av personuppgifter inom den polisiära sektorn. Brister konstaterades även i den nationella
dataskyddskommissionens verksamhet. Bulgarien vidtog lämpliga åtgärder på grundval av dessa
rekommendationer och den 26 april konstaterade rådet att de nödvändiga villkoren på dataskyddsområdet
hade uppfyllts.

I Rumäniens fall konstaterades svagheter i samband med antagandet av två lagar som ska reglera behandlingen
av personuppgifter, och även när det gällde den nationella tillsynsmyndighetens kapacitet och resurser på
dataskyddsområdet samt införandet av regelbundna utvärderingar av Schengenuppgifter. I princip har
Rumänien vidtagit de åtgärder som krävs enligt rekommendationerna. De åtgärder som ännu inte har vidtagits
hindrar inte landet från att i förekommande fall tillämpa alla nödvändiga villkor på dataskyddsområdet.
Villkoren för att ge Rumänien och Bulgarien grönt ljus på dataskyddsområdet har således uppfyllts.

Den sista punkten rör översynen av mekanismen för att utvärdera Schengensamarbetet. Jag vill utnyttja detta
tillfälle till att upprepa behovet av att så snabbt som möjligt inrätta en mekanism för att utvärdera
Schengensamarbetet på EU-nivå som är enkel, effektiv, ändamålsenlig och insynsvänlig. Parlamentet förkastade
de förslag som lades fram i oktober förra året. Jag uppmanar kommissionen att så snart som möjligt utnyttja
sin initiativrätt och lägga fram nya förslag.

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag är övertygad om att Bulgarien och
Rumänien kommer att göra sitt yttersta för att nå målet att kontrollerna vid de inre gränserna ska avskaffas
i mars 2011. Kommissionen kommer att inom ramen för sina befogenheter hjälpa båda länderna att klara
Schengenutvärderingen.

Det är upp till rådet att genomföra Schengenutvärderingarna. Baserat på utvärderingarna fattar sedan rådet
beslut om att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna. Utvärderingarna pågår fortfarande, så det är för
tidigt att avgöra hur förberedelserna går. De första stegen har emellertid varit lyckade, vilket bekräftas av den
positiva utvärdering av dataskyddsbestämmelserna som nu gör det möjligt för Rumänien och Bulgarien att
få tillgång till Schengens informationssystem.

Europaparlamentet och Carlos Coelho föreslår att Bulgarien och Rumänien ska underrätta rådet och
parlamentet om uppföljningsrekommendationerna. Det är förvisso gängse praxis i den nuvarande
Schengenutvärderingen att de berörda medlemsstaterna rapporterar till rådet om de åtgärder som har vidtagits
för att följa rekommendationerna, eftersom det nu är rådet som helt och hållet ansvarar för
utvärderingsmekanismen. Enligt gällande lagstiftning är det därför upp till rådet att på lämpligt sätt underrätta
parlamentet.

Herr Coelho! Jag vill återknyta till ert förslag och bekräftar att jag till följd av ikraftträdandet av
Lissabonfördraget snart – till hösten – kommer att föreslå en ny utvärderingsmekanism av just de skäl som
ni nämnde.

Jag anser att både medlemsstater och parlament bör göras delaktiga i denna mekanism. Medlemsstaterna
ska naturligtvis vara delaktiga för att upprätthålla ett ömsesidigt förtroende för varandras förmåga att tillämpa
alla åtfäljande åtgärder för att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna, framför allt när det gäller de yttre
gränserna, visering och polissamarbete.

Europaparlamentet bör hållas fullständigt underrättat om utvärderingsresultaten. Med hjälp av denna nya
mekanism avser kommissionen att åtgärda de nuvarande svagheter som föredraganden har påpekat. För
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tillfället sker ingen riktig uppföljning efter utvärderingarna och rekommendationerna genomförs inte alltid.
Jag uppskattar verkligen parlamentets stöd på detta område.

Mariya Nedelcheva, för PPE-gruppen. – (BG) Jag gratulerar Carlos Coelho och välkomnar de framsteg som
Bulgarien och Rumänien har gjort enligt betänkandet. De positiva resultaten och slutsatserna från granskningen
av skyddet för personuppgifter har gjort det möjligt att fastställa ett datum för när Schengens
informationssysten ska börja tillämpas i Bulgarien.

Både Bulgariens anslutning till EU och dess anslutning till Schengenområdet gör alla bulgariska medborgare
entusiastiska. Det rör sig om mer än entusiasm eftersom det handlar om möjligheten att avskaffa kontrollerna
vid de inre gränserna och använda sig av rätten till fri rörlighet i hela EU. Denna framgång beror på den
bulgariska regeringens omfattande insatser och resoluta agerande. Den har gjort allt den har kunnat för att
ta igen för de år den inte har uppfyllt villkoren, och den har gjort de förberedelser som krävts för att tillämpa
Schengenregelverket.

Schengenområdet handlar inte bara om fri rörlighet. Det innebär även närmare polis- och tullsamarbete,
särskilt när det gäller att bekämpa människohandel och illegal handel med varor, samt organiserad brottslighet
på en mer allmän nivå. Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet är ett delmål på vägen
mot att förverkliga vår dröm om ett medborgarnas Europa. För att nå detta mål krävs kontinuerliga insatser
och att ländernas regeringar följer kraven i Schengenregelverket, för att inte nämna ett starkt stöd från
EU-institutionerna.

Europaparlamentets tillgång till rekommendationerna i utvärderingsrapporterna och uppföljningsdokumenten
innebär en garanti för att den konstruktiva dialogen mellan oss fortsätter. En öppen dialog ger även
medborgarna i Bulgarien och Rumänien en garanti för att de grundläggande rättigheter som anges i fördraget
verkligen existerar.

Ioan Enciu, för S&D-gruppen. – (RO) I går firade vi att det var 25 år sedan EU-medborgarna för första gången
fick rätt att fritt resa utan restriktioner inom EU. Kommissionsledamot Malmström sade vid detta tillfälle att
Schengen har blivit en av de kraftfullaste symbolerna för EU:s förmåga att förbättra sina medborgares liv.
S&D-gruppens ordförande Martin Schulz sade å sin sida att Schengen förmodligen är det mest framgångsrika
och påtagliga resultat som EU har uppnått under de senaste 30 åren. Med anledning av detta firande vill jag
bara säga: Hjärtliga lyckönskningar till Schengen och friheten! Rumänien och Bulgarien skulle kunna bli en
födelsedagspresent till Schengenområdet.

Efter att ha slutfört sina utvärderingar kom rådet fram till att båda länderna tillhandahöll tillräckliga garantier
för att ta första steget mot att gå med i Schengenområdet. Vid morgondagens omröstning kommer vi att
bekräfta detta steg genom att rösta för förslaget. Det är inte bara medborgarna i Bulgarien och Rumänien
som kommer att tjäna på att äntligen kunna ansluta sig till Schengenområdet utan hela EU. Ökat ekonomiskt,
socialt och administrativt samarbete kommer att stärka EU. Som ett led i anslutningsprocessen måste
regeringarna i båda medlemsstaterna uppfylla kraven i Schengenfärdplanen.

Det gläder mig att Europaparlamentet framgångsrikt har uppfyllt sin roll som garant för den europeiska
demokratin. Det ändringsförslag som föredraganden har lagt fram syftar endast till att få till stånd ett samarbete
mellan EU-institutionerna som präglas av öppenhet och insyn. Bara på så sätt kan vi uppnå snabba, konkreta
resultat i processen för att debattera och godkänna EU-lagstiftning. Interinstitutionell oenighet inom EU får
inte försena eller hota EU-medborgarnas rättigheter, friheter och välbefinnande eftersom alla EU-institutioner
existerar just för att tjäna dessa medborgare.

Att införa ett nytt utvärderingssystem, som Carlos Coelho har föreslagit, gör det möjligt att garantera
säkerheten och stärka principen om ömsesidigt förtroende – vilket är nödvändigt för att upprätthålla
Schengenområdet. Jag stödjer Carlos Coelhos förslag.

Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen. – (FR) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och
herrar! För bara några dagar sedan firade vi årsdagen av Schengenavtalet tillsammans med Europaparlamentets
talman Jerzy Buzek och kommissionens ordförande José Manuel Barroso. I kväll, eller snarare i natt, lägger
vi en ny sten till den grund som rådets utkast till beslut baseras på.

Vi går från tanke till handling och samarbete, till de preliminära och nödvändiga villkoren för att avskaffa
gränskontrollerna mot Bulgarien och Rumänien, som enligt de preliminära utvärderingarna håller på att
uppfyllas. Dessa två länder bör snart kunna garantera skydd och behandling av personuppgifter.
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Detta är goda nyheter och kommer att leda till att dessa länder blir helt integrerade i Schengensamarbetet.
Detta kommer att bidra till ökad säkerhet och ökat välstånd, inte bara för dessa länder utan för hela EU. Jag
är övertygad om att detta kommer att göra det möjligt att bekämpa problem som illegal migration och
invandring, internationell brottslighet och allt möjligt gissel. Detta kommer att hjälpa till att minska riskerna.

Två korta kommentarer ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Tatjana Ždanoka, för Verts/ALE-gruppen. – (EN) Herr talman! Eftersom Schengens informationssystem (SIS)
är en väsentlig del av Schengenområdet är denna fråga oerhört viktig. Jag kommer själv från en ny medlemsstat.
Jag kommer ihåg hur det var när Lettland ville ansluta sig till området. Därför välkomnar jag verkligen
Bulgariens och Rumäniens anslutning.

Trots det måste jag påpeka att vissa brister har konstaterats. Min grupp delar helt föredragandens åsikt att
det bör göras en uppföljning. Parlamentet måste med andra ord underrättas om hur problemen har lösts
och våra frågetecken på dataskyddsområdet måste beaktas. Jag hoppas också att bristen på öppningar inte
blir ett hinder för anslutningen till SISOne4ALL.

Avslutningsvis stöder vi helt föredragandens oro beträffande den nya mekanismen för att utvärdera
Schengensamarbetet. Parlamentet måste kunna utöva demokratisk kontroll och jag välkomnar helhjärtat
kommissionsledamot Cecilia Malmströms uttalande om att så kommer att bli fallet.

Zbigniew Ziobro, för ECR-gruppen. – (PL) Rumänien och Bulgarien antog Schengenregelverket när de blev
EU-medlemmar 2007. Nu har vi emellertid nöjet att diskutera utkastet till rådets beslut om tillämpningen
av Schengenregelverket i EU:s två nyaste medlemsstater, vilket är ett av de sista stegen mot att avskaffa
kontrollerna vid de inre gränserna mot Bulgarien och Rumänien. Båda länderna har fått en positiv bedömning
av expertkommittén när det gäller deras beredskap att avskaffa kontrollerna vid EU:s inre gränser. De brister
som identifierades bör och kommer säkert snabbt att åtgärdas. Om bristerna åtgärdas förväntas Bulgarien
och Rumänien vara tekniskt redo för anslutning till SIS II senast i oktober 2010, vilket är i linje med den
nuvarande färdplanen. Tack vare detta kommer det att bli möjligt att öppna Schengen för de två nya
medlemsstaterna samtidigt som man behåller skyddet av medborgarnas säkerhet och intressen på en lämplig
nivå.

John Bufton, för EFD-gruppen. – (EN) Herr talman! Schengen var en eftergift för fri rörlighet för personer
och varor och gav medlemmarna rätt att utföra lämpliga åtgärder för att garantera trygghet och säkerhet på
sina egna territorier. Även om Storbritannien inte formellt är med i Schengenregelverket använder vi vissa
inslag i Schengens informationssystem (SIS) för att bekämpa brott. På samma gång ger emellertid systemet
och Schengenregelverket i allmänhet de listigaste brottslingarna en bredare plattform för internationell
brottslighet och korruption.

Efter Bulgariens och Rumäniens anslutning till SIS är första frågan om dessa medlemsstater kan garantera
en inhemsk kontrollnivå som rättfärdigar fri rörlighet över hela kontinenten. Det har funnits starkt motstånd
mot en andra utveckling av Schengens informationssystem, särskilt balansen mellan kostnader och effektivitet.
Storbritannien använder sig av oberoende stickprovskontroller och deltar inte i det passlösa resandet. Blir
vi nu tvungna att bidra med ekonomiskt stöd för att utveckla informationsinsamlingssystem i de länder som
vill ansluta sig till Schengen, för att förhindra den potentiella ökningen av brott som kan kopplas till en
politik med öppna gränser?

Schengen medförde ökade möjligheter till människohandel och handel med illegala varor över gränserna.
Säkerheten vid resor utan gränskontroller bygger huvudsakligen på förtroendet för att de enskilda
medlemsstaterna kan utföra andra former av lämpliga kontroller.

Utvidgningen av Schengens informationssystem ökar möjligheterna till korruption och skapar en mycket
större mängd insamlad information för de brottslingar som vill hacka sig in i nätverket. På samma sätt kan
djupare integration, tillsammans med att medlemsstaterna blir mer delaktiga, göra att de åtgärder som
används inom Schengens informationssystem måste utökas, framför allt nu när vi närmar oss SIS II. När
kommer till exempel lagringen av biometriska uppgifter att bli något positivt?

Kritikerna är även oroliga för att systemet kan användas för att övervaka medborgare med särskilda politiska
åsikter, där den insamlade informationen skulle kunna missbrukas i politiskt syfte. Denna risk ökar i takt
med att allt fler stater ansluter sig till regelverket. Omkring 500 000 datorer har för närvarande åtkomst till
Schengens informationssystem. Det är omöjligt att veta hur många av dessa som är fria från destruktiva
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program. I allmänhet har varannan dator drabbats av virus. Spionprogram gör det möjligt för en tredje part
att få åtkomst till samma data som användaren. Ju mer omfattande systemet är, desto mer data finns det att
få åtkomst till och desto fler brottslingar finns det som vill missbruka systemet.

Medlemsstaterna måste kunna visa upp en oerhört avancerad säkerhet och inte ens med omfattande insatser
och de bästa avsikter kan man utesluta intrång, vilket i sin tur skulle skada alla inblandade parter.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Jag vill rikta ett varmt tack till föredraganden Carlos Coelho för hans
sätt att hantera detta ärende och gratulera honom till allt hans arbete. Jag stöder starkt vad han sade förut,
inte bara för den nuvarande utvärderingen av dataskydd, utan även för de övriga rapporter som ska utarbetas
på de områden som återstår att utvärdera.

Rådet måste kunna garantera att det kan förse Europaparlamentets ledamöter med all den information som
krävs för att parlamentet ska kunna anta ett lämpligt, rättvist beslut. Jag hoppas verkligen att vi kommer
fram till en lösning så att vi kan fortsätta vårt arbete under normala förhållanden och fatta välgrundade beslut.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Först och främst vill jag gratulera Carlos Coelho till hans utmärka arbete med
detta betänkande, som är så viktigt för Rumänien och Bulgarien. Dessutom vill jag göra följande
förtydliganden. Rumäniens antagande av lagen för att reglera behandlingen av personuppgifter är ett viktigt
steg mot att uppfylla samtliga villkor för anslutning till Schengenområdet.

Förvaltnings- och inrikesministeriet har nyligen gjort betydande framsteg så att Rumänien kommer att hålla
tidtabellen och kommer att kunna ansluta sig till Schengenområdet senast i mars 2011. I flera rapporter från
europeiska experter har Rumänien framhållits som ett föredöme, särskilt när det gäller Scomar, Rumäniens
system för att övervaka sin havsgräns. Andra åtgärder kommer att omfatta inrättandet av gränspolisens nya
territoriella tjänster, förbättrat samarbete med Frontex och fortsatta investeringar i arbetet med att göra
landgränsen säkrare.

Avslutningsvis vill jag betona att gränssäkerhet ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Även jag sällar mig till dem som vill gratulera föredraganden Carlos
Coelho. Han har verkligen gjort ett utmärkt arbete för Bulgarien och Rumänien.

För det första vill jag uppmärksamma att Rumänien faktiskt har framhållits som ett föredöme när det gäller
sjöfartssäkerhet. Dessutom anser jag att Rumänien, precis som Bulgarien, uppfyller kraven för att delta i SIS
II. Därför anser jag att kommissionen också måste stödja dessa båda länder, så att även de andra
utvärderingarna kan slutföras och vi faktiskt kan ansluta oss till EU:s gemensamma område.

Vi talar här om att utvidga hela EU, inklusive dess värderingar. En av dessa värderingar är frihet och rätten
till fri rörlighet.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Herr talman! EU-medborgarna drar nytta av Schengenavtalets
fördelar. Det underlättar effektiv och fri rörlighet för personer, utvecklandet av turism och ökat handelsutbyte.
Det är något som vi kan ta åt oss äran av och en av EU:s största bedrifter. Vi behöver emellertid rätt teknisk
infrastruktur för att övervaka dessa processer. Vi vet av egen erfarenhet att de länder som ansluter sig till
Schengenavtalet är skyldiga att följa de krav som rör Schengens informationssystem. Det är för vårt eget
bästa och för vår gemensamma säkerhet. Vi måste hålla fast vid vår höga standard på detta område.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Jag vill tacka Carlos Coelho, som är vår Schengenexpert här i parlamentet och som
verkligen har lagt ned stort arbete på detta område.

För det första gläder det mig att rådets arbetsgrupp för utvärdering av Schengensamarbetet har gjort en
positiv bedömning av Bulgariens och Rumäniens ansökningar, och att dessa länder har undanröjt alla problem
som stod i vägen för att uppnå detta viktiga mål. Den viktigaste frågan är naturligtvis skyddandet av de inre
gränserna och jag anser att vi även bör fortsätta arbetet med SIS II och de biometriska uppgifter som används.
Detta hör givetvis framtiden till, men kom ihåg att vi har denna process framför oss.

Jag önskar att våra vänner från Bulgarien och Rumänien får uppleva samma sak som vi upplevde i Tjeckien
och övriga länder för två år sedan, och även i mitt hemland Polen – där hindren symboliskt lyftes bort och
Schengen blev ett faktum. Det förändrar verkligen sammanhållningen inom unionen och den historiska
synen på enandet av den gamla och den nya unionen. Jag hoppas också att även Bulgarien och Rumänien
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kommer att uppfylla de nödvändiga kraven i nästa skede och jag hoppas att kommissionsledamot Cecilia
Malmström kan påskynda detta arbete ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga eftersom
det verkar råda ett brett samförstånd i denna fråga. Jag håller helt med alla som anser att vi verkligen hade
skäl att fira i veckan. Schengenområdet är en av EU:s stora bedrifter Vi kan vara extremt stolta över det. Det
representerar fri rörlighet för personer i ett Europa utan gränser och jag hoppas att Schengenområdet snart
kommer att få tillökning av två nya medlemmar. Under tiden är naturligtvis anslutningen till Schengens
informationssystem ett mycket viktigt första steg.

Det återstår fortfarande en del arbete i dessa länder när det gäller viseringar, polissamarbete, rättsväsende,
organiserad brottslighet osv. Vi kommer naturligtvis att noga övervaka detta. Jag tänker själv besöka båda
länderna i slutet av året för att visa mitt stöd och för att på plats studera de framsteg som har gjorts. Jag vill
verkligen tacka dessa länder för de framsteg som de för närvarande gör.

Som vissa av er har nämnt är förtroende oerhört viktigt för att se till att de andra medlemsstaterna ser att det
finns konkreta resultat att visa upp, så att denna historia kan få ett lyckligt slut. Därför är ökad insyn i systemet
och ökad delaktighet från Europaparlamentets sida i samband med utvärdering och genomförande ett viktigt
steg.

Därför hoppas jag att vi kan arbeta tillsammans med denna nya utvärderingsmekanism. Jag vill i min tur
tacka Carlos Coelho för det arbete han har utfört för dessa båda länder och jag ser fram emot att få samarbeta
med er i framtiden.

Carlos Coelho, föredragande. – (PT) Herr talman! Jag har fyra avslutande punkter. För det första vill jag tacka
mina kolleger för de vackra orden och för det utmärkta samarbetet med mina skuggföredragande. För det
andra vill jag framhålla det breda samförstånd som råder om att säga ja till dessa initiativ, men även när det
gäller att kräva att parlamentet inom sex månader underrättas om uppföljningen av rekommendationerna,
vilket hittills inte har varit fallet.

För det tredje vill jag påminna er om att detta bara är första steget. Som kommissionsledamot Cecilia
Malmström så riktigt påpekade kommer detta att följas av ytterligare steg. Jag vill gratulera
kommissionsledamot Cecilia Malmström till hennes försäkran om att ett lagstiftningsinitiativ om
utvärderingssystemet kommer att läggas fram i höst.

Dessa två länder utvärderas uteslutande av rådet. Jag håller med kommissionsledamot Cecilia Malmström
om att vi behöver ett utvärderingssystem på EU-nivå där samtliga EU-institutioner deltar, såväl kommissionen
och rådet som parlamentet. Framför allt måste emellertid utvärderingssystemet på EU-nivå vara ett system
som inte använder sig av två standarder. Vi får inte fastställa strängare utvärderingskriterier för externa länder
som vill ansluta sig till Schengenområdet än de som tillämpas för de medlemsstater som redan tillhör
Schengen. Alla länder, både de som vill ansluta sig och de som redan tillhör Schengen, måste visa att de strikt
följer Schengenregelverket och visa att deras kontroll av de yttre gränserna är tillräckligt bra. Bara på så sätt
kan vi garantera säkerheten i vårt område med fri rörlighet, och därmed garantera att våra medborgare kan
resa fritt inom EU.

Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 12.00.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Kinga Gál (PPE), skriftlig. – (HU) Schengenområdets fortsatta utvidgning är en positiv utveckling som
definitivt bör stödjas eftersom det gör medborgarnas fria rörlighet – en central aspekt i unionens regelverk
– tillgänglig för alla medborgare. EU ger härigenom medborgarna en konkret fördel i deras vardag.
Schengenregelverket är särskilt viktigt för oss som är medborgare i de nya medlemsstaterna, som i årtionden
var utestängda från Europa. Det betyder mycket för mig att ytterligare en gräns, denna gång det rumänska
avsnittet av Ungerns yttre Schengengräns, snart kommer att försvinna. Detta kommer att ge medborgare
från båda sidor av gränsen, inklusive de 1,5 miljoner etniska ungrare som bor i Transsylvanien, chansen att
njuta av ett EU utan gränser. Enligt den preliminära tidtabellen kommer Bulgarien och Rumänien att kunna
bli medlemmar i Schengenområdet första halvåret 2011, dvs. under det ungerska ordförandeskapet.
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Det är viktigt att denna tidtabell hålls, så att man ser till att de tillfälliga milstolparna också blir framgångsrika.
Enligt den nuvarande (tillfälliga) utvärderingen finns det inte några juridiska hinder som hindrar Bulgarien
och Rumänien från att under andra halvåret påbörja tekniska integrationsförberedelser även på detta område.
Jag stöder föredragandens utvärdering och slutsatser, framför allt att Europaparlamentet, och särskilt
ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt inrikes frågor, måste få tillgång till
utvärderingsrapporterna och relevant information innan de avger sitt yttrande.

Kinga Göncz (S&D), skriftlig. – (HU) Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet nästa år
kan bli en viktig framgång för det ungerska ordförandeskapet, som inleds i januari nästa år. Beslutet kommer
att öka säkerheten i regionen och ge många ytterligare miljoner medborgare rätt till fri rörlighet i EU utan
gränskontroller, inklusive ungrare. Jag välkomnar den positiva bedömningen av de två medlemsstaternas
beredskap i den senaste rapporten från arbetsgruppen för utvärdering av Schengensamarbetet och att denna
godkändes av rådet som består av medlemsstaternas företrädare. Bulgarien och Rumänien förväntas därför
vara formellt redo att ansluta sig till Schengens informationssystem i oktober 2010. Efter den sista planerade
utvärderingen i december kommer de två länderna förmodligen att bli fullvärdiga medlemmar i ett EU utan
gränser nästa vår. Förseningen på grund av utvecklingen av Schengens informationssystem får inte inverka
negativt på anslutningsprocessen för de två länder som väntar på att integreras. För Ungern är det särskilt
viktigt att se till att medborgarna i grannländerna, inklusive medlemmar av de ungerska befolkningsgrupper
som bor utanför Ungern, kan utnyttja rätten att fritt röra sig över gränserna i hela EU.

Csaba Sógor (PPE), skriftlig. – (HU) Det gläder mig att Europeiska rådet har kommit fram till att Rumänien
och Bulgarien, de två nyaste EU-medlemmarna, har uppfyllt de relevanta kriterierna och att
Schengenregelverket därför även kan tillämpas i dessa länder. För EU:s medborgare är inrättandet av
Schengenområdet ett av de mest påtagliga tecknen på den europeiska integration som har resulterat i gränslös
rörlighet utan restriktioner. Denna möjlighet har mycket större betydelse för medborgarna i de
postkommunistiska länderna eftersom järnridån både fysiskt och bokstavligen stod i deras väg och gjorde
det praktisk taget omöjligt för dem att resa till länder i Västeuropa. Nu, tjugo år efter kommunismens fall,
verkar allt detta bara vara en mardröm. Genom att bli medlemmar av Schengenområdet kommer Rumänien
och Bulgarien att ta ytterligare ett steg på vägen mot att integreras i ett enat Europa. I takt med att
gränskontrollerna försvinner kommer begreppet ”gräns” att få en ny innebörd och gränserna mellan
medlemsstaterna kommer att få en ny funktion. Gränserna kommer inte längre att vara administrativa
gränser. I stället kommer de att bli broar och knyta samman Europas folk och länder. Jag välkomnar att
Rumänien och Bulgarien kommer att bli fullvärdiga medlemmar av Schengenområdet, ett område
genomkorsat av så många broar och öppna gränser.

19. Idrott, särskilt frågan om spelaragenter (debatt)

Talmannen. – Nästa punkt är en debatt om en muntlig fråga till kommissionen från Doris Pack, för utskottet
för kultur och utbildning, om idrott, särskilt frågan om spelaragenter (2010/2646(RSP)) (O-0032/2010 –
B7-0308/2010).

Doris Pack, frågeställare. – (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Redan i Ivo
Belets betänkande om framtiden för professionell fotboll i Europa uppgav Europaparlamentet att det var för
bättre reglering av idrottsagenters, särskilt spelaragenters, verksamhet och redan då efterlyste vi ett lämpligt
direktiv. Nu tvingas vi än en gång ta upp denna fråga.

Rättsläget är oklart. Eftersom spelaragenter ofta arbetar över nationsgränserna är nationell lagstiftning, om
det ens finns en sådan, inte en lämplig metod för att kontrollera denna verksamhet. Idrottsförbunden har å
sin sida begränsade rättsliga möjligheter att agera. Som icke-statliga aktörer får de inte fastställa några
vittgående bestämmelser. År 2000 tvingades till exempel Fifa att lätta på sina regler för att utfärda agentlicenser
av just detta skäl.

Kommissionen offentliggjorde 2009 en undersökning som framför allt visade på oroande kopplingar mellan
spelaragenter och kriminell verksamhet. Det talades bland annat om penningtvätt, mutor, vadslagning och
skattebedrägerier. Sådana kopplingar skadar idrottens integritet och är inte förenliga med dess sociala roll.
I kommissionens undersökning konstaterades dessutom att det vanligtvis saknas insyn i det ekonomiska
flödet i samband med spelarövergångar, vilket förklarar varför detta system så lätt drabbas av de olika typer
av kriminella verksamheter jag nyss nämnde. De största problemen finns i samband med agentverksamhet
som rör unga spelare. Risken är stor att agenter utnyttjar exempelvis unga afrikanska spelares ungdom och
oerfarenhet. De lovar dem en framtid inom den europeiska proffsfotbollen och släpper dem sedan när de
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inte kan hitta någon klubb åt dem, så att ungdomarna strandsätts i Europa som illegala invandrare utan
arbete eller försörjningsmöjligheter.

Därför behövs ett lagstiftningsinitiativ på EU-nivå. Det skulle göra det möjligt för oss att reglera frågan på
ett enhetligt sätt i hela EU, så att vi kan täppa till rättsliga luckor och stödja idrottsförbunden i deras insatser
för att få till stånd en reglerad spelaragentverksamhet som präglas av öppenhet och insyn. Som vi efterlyser
i vårt förslag till resolution bör vi därför ha som särskilt mål att förbjuda ersättning till spelaragenter för
övergångar där spelarna i fråga är minderåriga, så att vi kan undanröja alla ekonomiska incitament för dessa
typer av orättvisa transaktioner, särskilt de som avser minderåriga spelare. Jag hoppas att vårt
resolutionsförslag kommer att få kammarens stöd i morgon, och framför allt att det kommer att uppmuntra
kommissionen att på allvar börja arbeta med denna fråga.

Androulla Vassiliou, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Först och främst vill jag tacka Doris Pack
för att hon har ingett denna muntliga fråga för utskottet för utbildning och kultur.

Jag är fullt medveten om denna frågas politiska betydelse. Jag påminner om att kommissionen nu har
offentliggjort resultatet av den oberoende undersökningen om idrottsagenter. I undersökningen ges en
heltäckande analys av frågan. Vi har exempelvis fått reda på att det finns cirka 6 000 agenter i medlemsstaterna
och att dessa är verksamma inom alla idrotter. Nittiofem procent av agenterna är emellertid verksamma
inom endast fyra idrotter: friidrott, basket, fotboll och rugby. Och inom denna grupp dominerar fotbollen.

I undersökningen uppges dessutom att endast ett begränsat antal medlemsstater reglerar agenternas
verksamhet i en särskild lag. De flesta länder förlitar sig till allmänna bestämmelser på antingen arbetsrättens
eller avtalsrättens område. Vissa internationella idrottsförbund har också antagit bestämmelser som rör
agenter, framför allt inom de idrotter som jag nyss nämnde: friidrott, basket, fotboll och rugby.

Även om de befintliga offentligrättsliga och privaträttsliga bestämmelserna kan vara oförenliga med varandra
och skapa rättsosäkerhet visar resultaten från undersökningen att det inte finns många hinder för att fritt
tillhandahålla agenttjänster i EU. I undersökningen lyfts emellertid ett antal fall av tveksam praxis fram när
det gäller agenternas verksamhet. Det rör sig exempelvis om betalning av hemliga ersättningar, utnyttjandet
av unga spelare etc. För att idrottstävlingar ska bevara sin integritet och kunna avgöras under rättvisa
förhållanden måste vi ta itu med denna typ av problem.

Idrottsrörelsen har länge försökt lösa dessa problem. Därför har ett antal styrande organ antagit åtgärder för
att reglera agenters verksamhet. De regler som idrottens styrande organ har infört kan ha en fördel.
Idrottssanktioner är ibland det bästa sättet för att avskräcka skrupelfria aktörer på marknaden, oavsett om
dessa är agenter, klubbar eller spelare. Men idrottens styrande organ har inte befogenhet att utreda och
bestraffa verksamhet som alla medlemsstater betraktar som brott, exempelvis korruption, penningtvätt,
skattebedrägerier och illegal invandring. Idrottsrörelsen har bett EU-institutionerna om hjälp att ta itu med
de utmaningar som agenterna ger upphov till.

Kommissionen har en viktig roll. Vi kan hjälpa till att utarbeta gemensamma principer och standarder som
kan fungera som en minimiuppsättning regler för länder och idrottsförbund runt om i Europa. Vi håller just
nu på att göra en bedömning av vilken typ av åtgärd på EU-nivå som skulle vara lämpligast. Vi funderar på
flera alternativ men för att fatta ett slutgiltigt beslut om vilken åtgärd som vi bör vidta krävs absolut fler
överläggningar och samråd.

Ivo Belet, för PPE-gruppen. – (NL) Herr talman, fru kommissionsledamot! Låt mig inleda med att hänvisa till
fotbolls-VM i Sydafrika. VM visar varje dag om och om igen hur fantastisk idrotten kan vara, hur fantastiskt
det är för ett land, en kontinent och framför allt för samhället där. Därför är det ännu viktigare att vi håller
idrotten fri från de kriminella verksamheter som Doris Pack redan har tagit upp, eller vidtar kraftfulla åtgärder
för att bekämpa dessa.

För att citera den undersökning ni nyss nämnde, och vars resultat nu är kända, ”påverkas idrotten i allt högre
grad av organiserad brottslighet”. Det är sorgligt men sant. Vi talar om människohandel, ibland om handel
med små barn, och om alla former av ekonomiska oegentligheter. Det står klart att idrottsförbunden själva
varken har förmåga eller befogenhet att ta itu med dessa oegentligheter på ett effektivt sätt. Därför behövs
verkligen ett initiativ på EU-nivå.

Vi har redan tillgång till flera lagstiftningsinstrument – i fördraget och i vissa direktiv – som gör det möjligt
för oss att agera. Jag vill bara nämna några förslag på åtgärder. För det första kunde vi börja arbeta på att
fastställa strikta kriterier som ska gälla för alla idrottsagenter i hela EU. Bästa sättet att få till stånd en sådan
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situation är att införa ett licensieringssystem för klubbar och ett obligatoriskt register för spelaragenter.
Idrottsförbunden kan införa detta, men EU kan utan tvekan vara en drivkraft på området. EU kan exempelvis
samordna de olika nationella tillsynsorganens verksamhet.

Dessutom skulle vi kunna införa total insyn i de ekonomiska flöden som är i omlopp i spelaragenternas
värld, eftersom dessa för närvarande ligger bakom de flesta negativa aspekter. Vi vet inget om dessa skumma
ekonomiska flöden, vilket innebär att agenterna kan fortsätta att använda idrott på toppnivå för både
penningtvätt och mutor.

Ett tredje förslag – som Doris Pack redan har diskuterat – är att förbjuda ersättning till spelaragenter för
övergångar där spelarna i fråga är minderåriga. Vi bör definitivt vidta åtgärder på detta område. Vi har tillgång
till tillräckliga instrument för att inte bara utöva påtryckningar på de professionella idrottsförbunden för att
se till att de genomdriver detta utan även för att ta egna initiativ.

Redan 2007 uppmanade en mycket stor majoritet här i parlamentet kommissionen att leda kampen mot
oegentligheter i idrottsagenternas värld. I undersökningen framförs flera specifika förslag. Även om de är
bra är de helt klart otillräckliga. Det gläder oss att ni säger att ni tänker öka takten. Även inom sektorn har
det rests krav på detta, bland annat från europeiska spelaragentföreningen. Vi har haft mycket kontakt med
dem, och de trycker själva på för att EU ska agera för att få bort de ruttna äpplena. För idrottens och dess
oerhört viktiga sociala rolls skull föreslår jag att vi följer dessa uppmaningar.

Mary Honeyball, för S&D-gruppen. – (EN) Herr talman! Vi har verkligen tur som diskuterar denna fråga just
nu när VM i fotboll pågår. Mer än nästan varje annat idrottsevenemang visar fotbolls-VM hur viktig idrott
är för människor, hur många miljoner och åter miljoner människor som tittar på fotboll, hur mycket glädje
de får och hur mycket passion de lägger ned.

Därför är det så viktigt att vi faktiskt ser till att fotbollen och andra idrotter regleras ordentligt och att vi nu
vidtar de åtgärder när det gäller spelaragenter som så länge har diskuterats. Som nämnts pågår tyvärr en rad
allvarliga saker som missbruk, penningtvätt, korruption, utnyttjande av minderåriga spelare. Detta är allvarliga
brott som vi verkligen måste vidta de åtgärder mot som vi så länge har planerat. Kan detta göras vid en bättre
tidpunkt än just nu, när hela världen verkar vara uppfylld av fotboll?

Emma McClarkin, för ECR-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag stöder helhjärtat insatserna för att öka insynen
i idrottsagenternas, framför allt fotbollsagenternas, verksamhet och jag anser att EU bör stödja idrottens
olika styrande organ för att hjälpa dem att åstadkomma detta. Vi måste rikta strålkastarna mot den skumma
värld där många människor kan vara utnyttjade och frågor som dubbel representation, där en agent kan
företräda en spelare i samma klubb som den klubb som försöker köpa spelaren, måste ses över.

All lagstiftning i syfte att reglera denna sektor måste emellertid komma från de nationella idrottsorganen
eller internationella organisationer som Fifa och Uefa. Det är verkligen inte EU:s uppgift att reglera
idrottsvärlden, särskilt inte eftersom just detta problem är globalt till sin karaktär. Där vi kan ge ett mervärde
till idrotten bör vi göra det, men vi bör bara ingripa på begäran av idrottens styrande organ där vi kan ge ett
tydligt mervärde eller skapa klarhet.

Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen. – (FR) Herr talman! Jag välkomnar den fråga som vår
ordförande har ingett mitt under fotbolls-VM. Det finns oroande aspekter i kommissionen rapport i form
av riskerna för idrottens etik och rykte.

Om idrottsrörelsen ska förbli den viktigaste aktören på regleringsområdet, genom att förlita sig på de tusentals
män och kvinnor som arbetar ideellt för att hålla den idrottsanda som vi älskar levande, eftersom den är en
faktor i individuell utveckling, bör staten finnas vid deras sida för att bestraffa attacker på den allmänna
ordningen och för att bestraffa excesser.

Dessa excesser finns inom idrotten, där spelare i allt högre utsträckning blir handelsvaror och deras agenter
mäklare som handlar med dem precis som med handelsvaror. Övergångarna uppgår till enorma belopp och
minderårigas rättigheter kränks allt oftare.

Excesserna är en gränsöverskridande företeelse. Det är pengarna som styr. Det rör sig om galet mycket pengar,
och situationen har tyvärr förstärkts av EU-domstolens rättspraxis. De styrande organen för vissa berörda
idrotter, särskilt fotbollen, söker hjälp från EU-institutionerna. Trots det behöver vi agera och för egen del
beklagar jag att Frankrike precis har antagit lagstiftning som går i motsatt riktning.
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Seán Kelly (PPE). – (GA) Herr talman! För en halv timme sedan sade kvinnorna att det var för sent att
diskutera kvinnofrågor. Nu närmar vi oss midnatt och vi diskuterar idrottsfrågor.

Vi har emellertid åtminstone chansen att diskutera detta. Före Lissabonfördraget hade vi inte det. Nu har vi
chansen och det är bra att vi tar vara på den, särskilt när vi talar om ungdomar och idrottsagenters verksamhet.

Som Doris Pack nämnde finns det många exempel på ungdomar som ges löften om att de kommer att bli
stora stjärnor i framtiden. Men vad händer? De tas från sina hem, från sina familjer, från skolor, och ett eller
två år senare kastas de bort. Det är vad som händer de flesta av dem.

EU har nu chansen att göra något åt denna situation och har nu möjlighet att införa lagar och påföljder för
att skydda ungdomar från dessa agenter. Vi bör studera vad som pågår i olika idrotter och i olika länder,
sammanställa denna information och göra vad som är bäst – särskilt för ungdomar och för idrotten i allmänhet.

Emine Bozkurt (S&D). – (NL) Herr talman! Idrottsagentyrket är ett yrke utan skyddsmekanismer och ett
yrke där det finns ingen eller liten tillsyn. Dessutom saknas ordentliga påföljder för brott som exempelvis
människohandel. EU har genomfört en undersökning och fastställt oegentligheter men har ännu inte lyckats
göra något åt situationen. Trots detta måste något göras. Jag är mycket orolig för minderåriga spelares
utsatthet, särskilt spelare från utvecklingsländer. Dessa drabbas ofta av människohandel. Det krävs hårdare
tag från EU:s sida mot detta.

I resolutionen lägger man fram flera specifika förslag. Man föreslår ett förbud mot ersättning till spelaragenter
för övergångar där spelarna i fråga är minderåriga, mer insyn i spelaragenternas transaktioner vid övergångar,
och mer reglering från medlemsstaternas sida eftersom idrottsförbunden för närvarande inte har läget under
kontroll. Särskilda åtgärder krävs för att ta itu med de rådande vilda västern-förhållandena. Kommissionen
måste se till att reglerna efterlevs bättre och att överträdelser bestraffas. När allt kommer omkring är ju dessa
ofta gränsöverskridande till sin natur. Dessutom måste minderåriga spelares rättigheter alltid skyddas på ett
effektivt sätt.

Iosif Matula (PPE). – (RO) Jag välkomnar Ivo Belets förslag om att införa ett standardsystem för att ta till
vara intressena för de idrottsmän och idrottskvinnor som använder sig av agenttjänster, vilket kommer att
minska de fall av oegentligheter på detta område som beror på bristande insyn vid övergångar, penningtvätt
och människohandel.

Vi bör inte bara uppmärksamma fotbollen, utan även alla andra idrotter. För närvarande är exempelvis
omkring 6 000 agenter verksamma i EU. De företräder 30 olika idrotter och är inblandade i affärsverksamheter
som beräknas omsätta hundratals miljoner euro. Att då införa en enda uppsättning regler för licensiering
av spelaragenter blir långt ifrån enkelt.

Dessutom måste vi stödja en tydligare definition av en agents funktioner, oavsett om det rör sig om att vara
manager för spelare eller en mellanhand vid spelarövergångar. Om vi blickar framåt …

(Talmannen avbröt talaren.)

Piotr Borys (PPE). – (PL) Herr talman! Det finns en sak som är bra med att hålla denna debatt så här sent –
vår diskussion äger inte rum när det sänds några VM-matcher. Därför har vi gott om tid att debattera. Allvarligt
talat åläggs vi enligt Lissabonfördraget att vidta åtgärder för att komma till rätta med en situation som är
felaktig och som varit olöslig i åratal. Om två år kommer Polen och Ukraina gemensamt att stå som värdar
för fotbolls-EM. Därför är jag oerhört glad över att Ivo Belet, Doris Pack och Androulla Vassiliou, som har
varit så aktiv i denna fråga, har beslutat att det behövs samordning på detta område. Det finns verkligen
ingen insyn i systemet och systemet lider av år av korruption. Handeln med unga spelare har ökat enormt
och leder till många situationer där man delar på pengarna, även efter att övergångar har slutförts och höga
avgifter betalats. Övergångssummorna är så höga att de ibland skuldsätter klubbarna. Därför behöver vi en
ny uppsättning regler ...

(Talmannen avbröt talaren.)

Androulla Vassiliou, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag tror vi alla är överens om idrottens
betydelse och att alla kan ha mycket glädje av idrott. Jag tackar er så mycket för era bidrag och förslag, vilka
ingående kommer att beaktas.
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Det råder ingen tvekan om att det är önskvärt med EU-åtgärder. Idrottsförbunden har inte befogenhet att
ingripa vid några av de värsta fallen av oegentligheter. I takt med att idrotten blir allt mer globaliserad får
dessa problem en gränsöverskridande dimension.

Internationaliseringen av professionell idrott gör det svårt att inta en nationell syn på systematiska problem.
EU kan spela en samordnande roll och hjälpa till att se till att vi får en harmoniserad syn på frågan om agenter.
Vi kan exempelvis använda EU:s nya befogenheter för att samordna straffrätten. Många aktörer inom
idrottsrörelsen skulle säkert välkomna vårt stöd.

Vilka åtgärder vi än beslutar oss för att vidta måste vi naturligtvis ha ett nära samarbete med de relevanta
förbunden och jag har – som ni vet – för avsikt att mycket snart offentliggöra ett meddelande om idrott. I
detta meddelande kommer denna fråga utan tvekan att behandlas mer ingående. Det vore fel att förekomma
de diskussioner som vi måste föra med er här i parlamentet, liksom med idrottsrörelsen. Jag ser fram emot
ett nära samarbete med er och att få föra denna fråga framåt.

Talmannen. – Jag har mottagit ett resolutionsförslag(5), som ingetts i enlighet med artikel 115.5 i
arbetsordningen.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

Liam Aylward (ALDE), skriftlig. – (EN) I dessa tider av kommersialisering och professionalism är agenter
en oundviklig aspekt av idrottslandskapet. Enligt kommissionens rapport beräknas 6 000 agenter vara
verksamma i EU. De har en omsättning på mer än 200 miljoner euro för spelares och idrottares övergångar.

Fotboll är den enda idrott där agenterna är verksamma i samtliga EU-medlemsstater. Fotboll i Europa är en
affärsverksamhet som omsätter stora summor och det är viktigt att idrotten baseras på rent spel och integritet.
Olaglig handel med unga spelare och deras övergångar över gränserna är mycket oroande. Detta är framför
allt något som kopplas ihop med fotbollsklubbar och deras sökande efter talanger. Man räknar med att
ungefär 20 000 unga afrikaner har förts till Europa för att spela fotboll, men nu lever illegalt i EU eftersom
de inte lyckades få en karriär som fotbollsspelare. Hårdare gränsöverskridande regler, övervakning och
samordnade miniminormer för agenters kontrakt skulle bidra till att ta itu med detta problem och är något
som krävs för att säkerställa fotbollens integritet.

Med tanke på denna frågas gränsöverskridande dimension uppmanar jag kommissionen att på ett effektivt
och kraftfullt sätt arbeta för att skydda minderåriga spelare och stoppa människohandeln med spelare.

20. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet

21. Avslutande av sammanträdet

(Sammanträdet avslutades kl. 24.00.)

(5) Se protokollet.
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